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Samenvatting
Het eiland Texel wordt omringd door zoutwater. In tegenstelling tot het vaste land kan op Texel bij
droge perioden geen zoetwater worden ingelaten en benut voor de landbouw. Het regen- en afvalwater is op het eiland de enige zoetwaterbron. Om de schaarste van zoetwater in de zomermaanden te
ondervangen wordt sinds november 2000 het gezuiverde afvalwater van de zuivering Everstekoog
opnieuw gebruikt als product ter bestrijding van de droogte in de Gemeenschappelijke Polders. In
plaats van het direct lozen van het zoete water op de Waddenzee, via een noordelijke route door
Polder Waal en Burg, wordt nu naast deze ‘oude’ route het merendeel van het water richting het
zuiden naar de hoger gelegen en droogte gevoelige gebieden geleid. Door het hergebruik van het
afvalwater krijgen de kosten voor het zuiveren van afvalwater een veel hoger (milieu)rendement.
Daarnaast brengt deze methode ons dichter bij de mogelijkheid om de kringloop van water te sluiten
(van drinkwater via afvalwater naar schoon oppervlaktewater).
Een bijkomend voordeel is dat de zoutgradiënt in het natuurgebied van Polder Waal en Burg zich kan
versterken doordat de invloed van zoetwater in dit gebied kleiner wordt.
De invloed van de nieuwe infrastructuur op het watersysteem is onderzocht door een monitoringsonderzoek naar de waterhuishouding en ecologie.
Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat de waterverdeling tussen de beide polders
nog niet optimaal is. Momenteel is het nog niet bekend hoeveel water welke route neemt en ook de
waterstand van het oppervlaktewater in de nieuwe situatie is niet bekend.
Wel is zichtbaar dat het grondwaterpeil in de droogte gevoelige gebieden stabieler is ten opzichte van
de nulsituatie. Het gebied houdt zijn water jaarlijks beter vast maar toch zakt het grondwater nog
teveel uit.
Sinds de verdeling van het water over beide watersystemen is de invloed van het ‘zoete’ afvalwater op
het watersysteem Waal en Burg iets kleiner geworden. Dit geldt vooral voor halverwege de afvoerroute
richting de Waddenzee, waar het chloridegehalte is toegenomen. Door het vergroten van de afvoer
van afvalwater richting het zuiden schuift de zoutgradiënt meer op richting de zuivering. Het gebied
met een brak watermilieu komt dan beter tot zijn recht. De waterkwaliteit in polder Waal en Burg is
over het algemeen door de afname van zuiveringswater beter geworden.
Het zuurstofmilieu is in de Gemeenschappelijke Polders is door de extra toevoer van zoetwater
verbeterd. Wel is een kleine toename van de voedselrijkdom zichtbaar maar levert verder geen
zichtbare problemen op. Wat het effect op de ecologie is moet nog worden onderzocht. Het karakter
van het water is in de Gemeenschappelijke Polders niet sterk veranderd. Wel blijkt de hoeveelheid
neerslag een rol te spelen. Vooral bij de brakke en zilte punten ligt bij droge jaren het zoutgehalte
hoger dan bij natte jaren. Sinds de extra toevoer van zoet water is enkel bij twee meetpunten een
verandering in het watertype zichtbaar. In tegenstelling tot de verwachting is het eerste punt langs het
traject richting het zuiden zouter geworden. Mogelijk wordt dit punt nu door de herinrichting
beïnvloed door zoute kwel. Het andere meetpunt ligt langs de westelijke route. Bij dit punt is het zoete
karakter van het water versterkt.
Volgens het monitoringsplan zijn niet alle metingen uitgevoerd. Zowel op het gebied van de waterhuishouding als de ecologie missen nog gegevens. Doordat in het gebied op het gebied van (her)inrichting
momenteel allerlei ontwikkelingen gaande zijn is het advies om na de uitvoer van deze maatregelen
nog een keer voor de ecologie en waterkwaliteit gedurende een jaar een monitoring uit te voeren. Op
het gebied van de waterhuishouding kunnen al eerder metingen en maatregelen worden uitgevoerd.
Aan de hand van deze gegevens kan een peilbeheersplan voor beide gebieden worden opgesteld.
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De nulsituatie van beide watersystemen is in dit rapport goed vastgelegd en de gegevens kunnen ook
voor de evaluatie van andere nieuwe herinrichtings- of beheermaatregelen in beide polders worden
gebruikt.
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1 Inleiding
In 1993 heeft Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier een project
gestart met als doel een integrale benutting van het effluent op het eiland Texel (Lit. 1).
In de eerste fase van het project is vooral aandacht besteed aan de kwaliteitsverbetering van het
effluent van de rioolwaterzuiveringinstallatie (rwzi). Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van een
optimaal werkende helofytenfilter waarmee het gehele effluent van de rwzi Everstekoog wordt
nagezuiverd.
In de tweede fase staat het opnieuw benutten van het nagezuiverde effluent op Texel centraal. Vooral
in de zomermaanden is zoet oppervlaktewater schaars op Texel waardoor grote delen van het eiland
een watertekort ondervinden en verdroging optreedt. In deze fase van het project is de afvoerroute
van het nagezuiverde effluent richting Waddenzee aangepast (herinrichtingsmaatregel) met als doel
dat het water opnieuw benut wordt voor de bestrijding van de verdroging in landbouw- en natuurgebieden.

1.1 Aanleiding voor het onderzoek
In de Gemeenschappelijke Polders zijn ‘s zomers verdrogingverschijnselen met negatieve effecten voor
de functies landbouw en natuur vastgesteld. Deze verdrogingverschijnselen worden ondermeer
veroorzaakt door de eisen die de agrarische bedrijfsvoering stelt aan de drooglegging van het gebied
in het voorjaar. Dit heeft tot gevolg dat ’s winters weinig water wordt vastgehouden en dat ’s zomers
het water voortijdig opraakt en de waterstand onder het vastgestelde zomerpeil daalt.
Door de inzet van effluent als zoete waterbron kan het verdrogingsprobleem worden bestreden.
(Her)gebruik van dit (nagezuiverde) effluent als nuttige grondstof van het oppervlaktewater in
droogtegevoelige gebieden brengt ons dichter bij de mogelijkheid de kringloop van water te sluiten
(van drinkwater, via afvalwater naar schoon oppervlaktewater). De kosten voor het zuiveren van
afvalwater hebben dan een veel hoger (milieu)rendement.
Door inzet van effluent als grondstof voor oppervlaktewater wordt waardevolle ervaring opgedaan over
de mogelijkheden en onmogelijkheden bij toepassing in de verdrogingsbestrijding. Verwacht wordt dat
peilonderschrijdingen in het laagste pand in de zomerperiode sterk kunnen worden beperkt. Tevens
zijn er verwachtingen over de terugkeer van een aantal doelsoorten onder invloed van nattere situaties
in de zomer en een betere ontwikkeling van de zoutgradiënt in de polder Waal en Burg door afkoppeling van het zoete effluent.
Voor het meten van de effecten van deze maatregel en de ontwikkeling van een optimale waterverdeling tussen de polders Waal en Burg en de Gemeenschappelijke Polders vond onderzoek plaats.
Hoofdstuk 3 beschrijft de (nul)situatie van voor dat de afvoerroute via de Gemeenschappelijke Polders
in gebruik wordt genomen. Hoofdstuk 4 beschrijft de effecten van de maatregel op het watersysteem.

1.2 Doelstelling van de monitoring
De doelstelling van de monitoring is:
·

de ontwikkeling van een optimale waterverdeling tussen de polder Waal en Burg en de Gemeenschappelijke Polders

·

het meten van de effecten van de (her)inrichtingsmaatregel op de waterhuishouding en ecologie in
polder Waal en Burg en de Gemeenschappelijke Polders.
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In november 2000 is de nieuwe afvoerroute van het afvalwater van Everstekoog in gebruik genomen.
De resultaten van het onderzoek vormen een basis voor het opstellen van een sturingsprogramma,
waarbij de waterhuishouding zo optimaal mogelijk wordt voor betrokken partijen. Tevens wordt
aangegeven of de effecten van de maatregel voldoen aan de verwachtingen voor de waterhuishouding
en de ecologie.
Het onderzoek leidt mogelijk tot een aanpassing van de gecreëerde situatie. Daarbij gelden de
volgende randvoorwaarden.
· Er wordt naar een optimale waterverdeling gezocht waarbij de verdroging in de Gemeenschappelijke Polders (met hoofdfunctie agrarisch gebruik en nevenfunctie natuur) wordt tegengegaan en
de verdroging in de polder Waal en Burg (met hoofdfunctie natuur en neven functie agrarisch
gebruik) wordt voorkomen.
· De waterkwaliteit in de polder Waal en Burg wordt geoptimaliseerd door de ontwikkeling van een
zoutgradiënt. Opheffing of sterke vermindering van de zoetwaterinvloed in brakke watertypen in
polder Waal en Burg en Het Noorden.
· Een integrale oplossing voor watertekort en waterkwaliteit.
· Er wordt een set eenvoudige monitoringsparameters ontwikkeld om de waterverdeling onder
verschillende omstandigheden goed aan te sturen.
De belanghebbende partijen die bij dit onderzoek een rol spelen zijn:
· Natuurmonumenten (natuurgebieden); de invloed van een verandering van de waterkwaliteit op
natuurgebieden.
· Provincie Noord-Holland; op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het waterbeheer op
Texel.
· Agrariërs; de aanvoer van water met een goede waterkwaliteit.
· HHNK; waar moet in de praktijk op gestuurd worden om het water zo gunstig mogelijk door het
gebied te leiden.

1.3 Beschrijving van het gebied
Dit project is gericht op een geavanceerde koppeling van de waterhuishouding tussen het gebied van
de Gemeenschappelijke Polders en de polder Waal en Burg, zodanig dat in het eerste gebied de
zomerse verdrogingsproblemen verminderd kunnen worden (Lit.1).
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Polder Waal en Burg
Krassekeet

RWZI

Dijkmanshuizen

Gemeenschappelijke Polders

De Schans
Figuur1 Gebied waar het onderzoek plaats vindt en de route waarlangs het gezuiverde afvalwater wordt afgevoerd.
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Figuur 2 Vocht tekorten in de Gemeenschappelijke polders

Op Texel was aanvoer van gebiedsvreemd (zoet) water tot voor kort onmogelijk. Drinkwater werd
gewonnen in het duinmassief en leidde vooral in de zomer bij een grote vraag en een gering aanbod
tot verdroging in het duinzoomgebied. Sinds december 1989 wordt geen drinkwater meer op het
eiland gewonnen, maar wordt via een pijpleiding van het vasteland water aangevoerd. Dit heeft twee
belangrijke ontwikkelingen met zich meegebracht:
· de hoeveelheid drangwater uit het duinzoomgebied is toegenomen en zal verder toenemen. Er is
hierdoor meer drangwater als kwel beschikbaar in het duinzoomgebied;
· de rwzi’s op Texel moeten meer water verwerken en afvoeren.
Toch zal ondanks het stop zetten van de drinkwaterwinning in het duingebied het zoetwatertekort op
Texel in de zomermaanden niet volledig verdwijnen. Voor de bestrijding van de vochttekorten op Texel
is het gebruik van een zoetwaterbron zoals (nagezuiverd) effluent een goed alternatief. Het hele jaar
door is er dagelijks een aanvoer van zoet water naar het eiland.
Algemeen
Texel is opgebouwd uit duinen in het westen en kwelderafzettingen in het oosten. De kwelderafzettingen zijn in verschillende fasen ingepolderd zodat sprake is van polders van verschillende ouderdom.
De bodem van de polders bestaat grotendeels uit zavel en klei. Onder en om Den Burg komen
keileemheuvels (de Hooge Berg) afgedekt met dekzandafzettingen voor. Alle polders lozen hun
overtollige water rechtstreeks naar de Waddenzee, met uitzondering van de polder Waal en Burg
welke via de polder Het Noorden overtollig water afvoert. Het eiland is geheel omringd door zout
water waardoor inlaat van zoet water bij watertekort onmogelijk is.
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Tengevolge van zoet drangwater uit de duinen en zoute kwel aan de Waddenzeekust is van west naar
oost in het oppervlaktewater een zoet-zoutgradiënt aanwezig. Vlak achter de duinen is het oppervlaktewater volledig zoet (Cl-gehalte < 100 mg/l) en voedselarm. Hoge zoutgehalten (Cl-gehalte
zomers meer dan 12-14.000 mg/l) worden aangetroffen in de wateren gelegen langs de
Waddenzeekust. De keileemheuvel van Den Burg genereert een eigen zoete, sterk ijzerhoudende,
kwelstroom.
De zoet-zoutgradiënt komt tot uitdrukking in een gradiënt in aquatische levensgemeenschappen.
Helaas kan vanwege de op veel plaatsen vrij hoge belasting met voedingsstoffen van het polderwater
en door het gevoerde slootbeheer deze gradiënt niet volledig tot ontwikkeling komen.
In de sloten aan de binnenduinrand en aan de voet van de Hooge Berg worden plaatselijk ook
bijzondere kwelafhankelijke plantensoorten aangetroffen. In de Gemeenschappelijke Polders komt ook
veel kroos voor. In jonge polders (o.a. polder Het Noorden) met voedselrijke brakke kwel komt vooral
riet voor als oevervegetatie.
Op voornoemd zoet-zout gradiënt ligt een aantal natuurgebieden met meer uitgesproken natuurwaarden. In het duingebied en aan de binnenduinzijde liggen door zoete kwel gevoede natuurgebieden en wateren. Aan de Waddenzeekust ligt een aantal ook nu nog brakke oude kreken en
leemputten. In het natuurgebied Het Blok (Natuurmonumenten) wordt vanaf de maand oktober de
gehele winter door water ingelaten uit het hoofdwatergangenstelsel.

Figuur3 Watertypen op Texel

Op Texel komen verschillende oppervlakte watertypen voor. In het onderzoeksgebied komen vijf
watertypen voor. De ziltepolderwateren liggen voornamelijk in het zuiden en oosten van het eiland
(rood gespikkeld). De brakkepolderwateren vormen het hart van het eiland, ze liggen in met midden
(rood). Polderwateren onder invloed van zoete kwel (blauw) liggen vooral in de zuidelijke helft van het
eiland. De algemene polderwateren (grijs) vinden we ten westen van Den Burg en een strook met lichtbrakke polderwateren (oranje) ligt ten oosten van Den Burg.
Polder Waal en Burg
In de polders Waal en Burg en Het Noorden komen van oudsher voor de natuur belangrijke zoutgradiënten voor, die vooral in de zomer door het zoete effluent onderdrukt worden. In de natuurgebieden van Natuurmonumenten is de hoofdfunctie ‘natuur’ vastgelegd om juist deze aanwezige
zoutgradiënten te bewaren. Het grootste deel van de polder is agrarisch. Het afwateringspatroon
bestaat uit rechte, haakse sloten. De meeste sloten in de polder Waal en Burg vallen onder het
watertype licht brak tot brak met als hoofdfunctie agrarisch water. In het traject zijn een aantal stuwen
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geplaatst voor het conserveren van zoet oppervlaktewater in het gebied. De sloten zijn grotendeels tot
boven de waterlijn beschoeid en er komen niet veel ondergedoken waterplanten voor wat mogelijk een
negatieve invloed heeft op het voorkomen van macrofauna.
Gemeenschappelijke Polders
De aquatische en ecologische waarde van deze polder is groot door verschillen in watertype,
waterhuishouding, hydrologie en fysisch/chemische samenstelling. De voedingstoffenwaarden in het
brakke water stijgen over het algemeen niet uit boven de grenswaarde (specifiek ecologische
normdoelstelling). Dit geldt ook voor de zoete wateren. Verwacht wordt dat de lozing van het effluent
mogelijk zal leiden tot een verhoging van de concentratie organische bestanddelen in het water zoals
fosfaten en nitraten. Sloten met een watertype zoet polderwater hebben een hoofdfunctie agrarisch.
Verwacht wordt dat hier voornamelijk algemene macrofauna soorten gevonden worden.
Beleid en bestemmingen
In het provinciale Waterhuishoudingsplan (1991) is aan het oude land van Texel (de Gemeenschappelijke Polders en de Polder Waal en Burg) een nevenfunctie natuur toegekend, waarvoor ecologische
normdoelstellingen zijn opgesteld. De voormalige kreken hebben de hoofdfunctie natuur gekregen.
Met deze functietoekenning wordt het belang van een goede waterkwaliteit voor het poldergebied
onderstreept.

Figuur 4 De toekenning van functies voor Texel

Eigendoms- en beheerssituatie
Het overgrote deel van het polderland op Texel is in particuliere handen. Vooral de eigendomssituatie
langs de hoofdwatergangen, in de polders Waal en Burg en de Gemeenschappelijke Polders, is van
belang. De eigenaren langs de te realiseren open effluentafvoer zijn door het voormalig Waterschap
Texel benaderd. Met de gemeente Den Burg is contact gelegd over de aanvoer van effluent richting de
Gemeenschappelijke Polders die van invloed kan zijn op de (milieuhygiënische) kwaliteit van het water
in de recent gerealiseerde woonwijk de Mars in Den Burg.
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1.4 Beschrijving nieuwe situatie
Door de aanleg van een nieuwe verbindingssloot met verdeelwerken wordt het water geleid over de
polder Waal en Burg en het gebied van de Gemeenschappelijke Polders. Het water voert in de nieuwe
situatie via een omleiding door hoger gelegen polders naar een gemaal dat uitstroomt in de
Waddenzee. Door deze aanpassing hoopt men het grond- en oppervlaktewaterpeil te stabiliseren en
de uitdroging van het gebied te verminderen. In de oude situatie stroomt het water ‘rechtstreeks’door
de lager gelegen polder Waal en Burg naar de Waddenzee. Naast de nieuwe afvoerroute kan de
‘oude’route via Waal en Burg ook nog gebruikt worden.

Oplevering nieuwe waterhuishoudkundige infrastructuur november 2000

Figuur 5 Situatie van voor de maatregel

Figuur 6 Situatie met de nieuwe verbindingsloot

De hoogte ligging va n beide polders Waal en Burg en de Gemeenschappelijke Polders varieert tussen
NAP+0,20 tot + 0,60 m. Het gebied waar de koppelleiding uitkomt ligt het maaiveld iets hoger
NAP+0,50 tot +0,80 m.
Bestrijding van verdroging in de Gemeenschappelijke Polders
Wanneer het effluent naar de Gemeenschappelijke Polders wordt afgevoerd staan in principe twee
routes voor de afvoer open. Eén naar het westen en één naar het oosten, via de Jan Ayesloot
Langs de route naar het westen vindt de meeste verdroging plaats (oppervlaktewaterstanden tot 100280 mm onder zomerpeil). Langs die route wordt dus het meeste rendement verwacht op het gebied
van de verdrogingsbestrijding. Er zal vooral buffering van grondwater optreden wanneer in het
hoofdwaterlopensysteem zomerpeil of hoger wordt gehandhaafd met behulp van het effluent. Door
een hogere waterstand in de hoofdwaterlopen wordt verwacht dat in de hoger gelegen panden langer
een hogere waterstand aanwezig blijft als gevolg van een hogere grondwaterstand (vertraagde
afstroming).
In het beïnvloedingsgebied treden onder normale omstandigheden (100 mm onder zomerpeil)
watertekorten op van 13.000 m3 en onder zeer droge omstandigheden ca 51.000 m3. (Lit.1)
Deze watertekorten kunnen met de aanvoer van effluent in 4 tot 15 etmalen worden weggewerkt. In de
praktijk ontstaat een betere evenwichtssituatie tussen aanvoer (neerslag, aanvoer van gezuiverd
effluentwater en kwel) en afvoer (verdamping, wegzijging en afvoer overtollig water). Het is echter niet
noodzakelijk om al het effluentwater gedurende de hele zomer via de west route af te voeren.
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Eventueel wordt een gedeelte via de oostroute geleid, waar een watertekort van 4.000 tot 11.000 m3
in de zomer optreedt, of via polder Waal en Burg wanneer daar in droge zomers watertekorten
optreden.
De oostkant van het gebied heeft brakke invloeden en zeer lage fosforgehalten, veroorzaakt door de
zeer ijzerrijke kwel, die het fosfor bindt. Afvoer van effluent langs deze route heeft zeer waarschijnlijk
geen verhoging van het fosforgehalte tot gevolg omdat steeds nieuwe ijzer via kwel wordt aangevoerd.
Wel treedt mogelijk een daling van het zoutgehalte op. Een afvoer via deze route moet daarom alleen
onder zeer droge omstandigheden overwogen worden.
De ecologische meerwaarde in het gebied van de Gemeenschappelijke Polders zal vooral te vinden zijn
in de buffering van het grondwater, waardoor extra mogelijkheden voor de conservering van
gebiedseigen water in de bovenstroomse panden optreedt
Randvoorwaarden en voorzieningen
In polder Waal en Burg moet voorkomen worden dat watertekorten optreden in droge zomers. De
agrariërs zijn afhankelijk van de aanvoer van zoet gezuiverd afval- of drangwater vanuit de duinen. In
de natuurgebieden van Natuurmonumenten mag daarentegen juist het brakke watersysteem worden
versterkt.
Onderhoudsmaatregelen en het stimuleren van waterplantengroei, in de aan te leggen verbindingssloot, kan bijdragen tot verdergaande reductie van de voedingstoffen in het effluent en aanpassing aan
het gebiedseigen karakter van het water in de Gemeenschappelijke Polders.
Voor de derde fase van het project zijn voorbereidingen nodig om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor een aanscherping van het peilbeheer, waarmee een verbeterde waterconservering wordt
bereikt.
Het karakter van het effluentwater vraagt om een zorgvuldige geleiding van het water. Hiervoor zijn
een aantal (nieuwe) stuwen, vooral in de hoofdafvoerleiding door effluentaanvoer, voorzien die er toe
bijdragen dat hogere waterstanden optreden en daling van de grondwaterstand wordt vertraagd.
Hierdoor worden de hoger gelegen watergangen vooral gevoed door kwel- en drangwater en blijft
meer zoet water staan in de (hoger gelegen) sloten gedurende de zomermaanden. Aangezien het
effluent een gebiedsvreemd karakter heeft worden op strategische plaatsen stuwen geplaatst die
ervoor zorgen dat de beïnvloeding van het gebiedseigen water beperkt blijft. Door optimalisering van
het helofytenfilter en bijzondere aandacht voor het beheer van de nieuwe afvoersloot kan het effluent
karakter worden omgevormd tot slootwater.
Voordelen
Afvoer van het (nagezuiverde) effluent naar de Gemeenschappelijke Polders dient verschillende
belangen en levert een bijdrage aan:
· bestrijding watertekort voor wateren met de nevenfunctie natuur in de Gemeenschappelijke
Polders;
· bestrijding watertekort voor de hoofdfunctie agrarisch gebruik;
· opheffing of sterke vermindering van de zoetwaterinvloed in brakke watertypen in polder Waal en
Burg en het Noorden.
Gedeeltelijke afkoppeling van het effluent leidt er toe dat de zoutgradiënten in het gebied beter tot
ontplooiing kan komen. Er hoeft zomers dan vrijwel geen water te worden afgevoerd via het gemaal.
Het is echter wel van groot belang dat te lage waterstanden en daardoor ongewenste wegzijging
wordt voorkomen. Daarom moet in droge zomers een deel van het effluent voor polder Waal en Burg
beschikbaar blijven. Hoe groot dit deel is kan alleen proefondervindelijk, met behulp van een verdeelwerk bij het lozingspunt, worden vastgesteld.
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Beperkingen
Het voor de nevenfunctie natuur na te streven watertype aan de noodwestkant van Den Burg is licht
brak. Dit type zal onder druk komen te staan, wanneer nagezuiverd zoet effluent langst deze kant
wordt afgevoerd. Daar staat echter tegen over dat de gebieden met natuurwaarde in de
Gemeenschappelijke Polders gaan profiteren van hogere (grond)waterstanden in de zomer.
Toekomstbeeld
Na openstelling van de verbindingssloot en afvoer naar het zuiden, zal de invloed van zoet effluentwater op Polder Waal en Burg minder groot worden en een positieve invloed hebben op de samenstelling van de planten en macrofauna. Het aanwezige brakwatermilieu zal zich versterken en de kans
op zoutindicatieve kensoorten zal door een sterkere invloed van zoute kwel groter worden.
Het watersysteem in de Gemeenschappelijke Polders kan zich na de ingreep, door aanvoer van extra
‘zoet’ oppervlaktewater, mogelijk ontwikkelen in een sterker en soortenrijker zoetwatersysteem met
zoeter oppervlaktewater en daarbij kenmerkende indicatorsoorten. Het gevaar is wel dat het vooral
algemene soorten zijn die kenmerkend zijn voor voedselrijke omstandigheden. Het unieke dynamische
milieu met de gradiënten van zoet naar zout zal afvlakken.
De toename van het aantal algemene en minder specifieke planten- en macrofaunasoorten, door de
toevoer van voedingsstoffenrijk water, geeft een soortensamenstelling met minder variatie. Mogelijk
kan de voedselrijkdom beperkt worden door goed ontwikkelde oevers met helofyten, en in het watersysteem zelf ondergedoken waterplanten, die voedingstoffen uit het water opnemen, te beginnen bij
de zuivering Everstekoog zelf.
Op het gebied van de waterhuishouding zal het oppervlaktewater in de Polder Waal en Burg zouter
worden. Daarnaast zal de belasting van het water met voedingsstoffen nu meer richting het zuiden
gaan. Vooral monsterpunt 9 in de Gemeenschappelijke Polders, nu zonder stikstofbelasting, zal onder
grote druk komen te staan. Het zal mogelijk ook moeilijker zijn om aan de ecologische norm te gaan
voldoen omdat de grenswaarde in zoet water lager ligt dan in zout water. Zout water is van nature
rijker aan voedingsstoffen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Rapportage monitoring hergebruik afvalwater Texel
Pagina

Datum

16 van 86

November 2006

2 Monitoringsonderzoek waterhuishouding en ecologie
Om de effecten van de maatregelen te onderzoeken vond monitoring plaats naar de invloed op de
waterhuishouding en de ecologie (Lit.1).

2.1 Onderzoeksvragen
De effecten van het effluent op de verdroging
In de Gemeenschappelijke Polders is het effect gevolgd door middel van peilschalen en loggers in de
peilbuizen zodat kan worden nagegaan of:
de grond- en oppervlaktewaterstand in de bovenstroomse panden hoger blijft dan voorheen
(waterconservering);
de waterstanden in het ‘effluentpand’ op zomerpeil blijven;
de fluctuaties van de waterstanden binnen bepaalde marges blijven.
In de polder Waal en Burg is het effect gevolgd door middel van peilschalen en peilloggers zodat kan
worden nagegaan of:
de waterstanden in het hoofdwatergangenstelsel voldoende blijven voor de natuurgebieden (o.a.
het Blok);
de fluctuaties van de waterstanden binnen bepaalde marges blijven;
de grondwaterstand niet daalt beneden een kritisch niveau (Natuurmonumenten).
Hiervoor zijn op een aantal kritisch plaatsen peilschalen en peilbuizen ingezet met een regelmatige
vastlegging van de waterstand van het oppervlaktewater en grondwater
De effecten op de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater
Deze zijn in kaart gebracht om een optimale waterverdeling tussen beide watersystemen te verkrijgen.
In de Gemeenschappelijke Polders geven de kwaliteitsmetingen inzicht in:
de invloed van het effluent op de verzoetingen en de voedingstoestand van het ontvangende
water;
het voorkomen van invloed van het effluent in de bovenstroomse panden met voedselarme
gevoelige wateren (o.a. stuwwalwateren);
de invloed op sloot flora en fauna
In de polder Waal en Burg geven de kwaliteitsmetingen inzicht in:
de ontwikkeling van de zoet-zoutgradiënt;
de zoutgehalten van het oppervlaktewater voor de ontwikkeling van brakke flora in de
natuurgebieden
Metingen van o.a. stikstof, fosfor en chloride aangevuld met waarnemingen op het gebied van
slootflora en –fauna geven inzicht in de ontwikkelingen

2.2 Monitoringprogramma
Gedurende de tijdsperiode 1997-2004 zijn voor de monitoring meetgegvens verzameld. Er zijn voor de
waterhuishouding en ecologie verschillende metingen gedaan. Er zijn continumetingen (debiet en
waterstand oppervlaktewater), maandelijkse metingen en éénmalige metingen uitgevoerd. De ecologische gegevens zijn getoetst aan het streefbeeld, zoals opgenomen in bijlage 3 (indicatorsoorten
planten en macrofauna).
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2.2.1 Analyse waterhuishouding
Debiet
De verdeling van het water over beide polders wordt gemeten door drie debietmeters op stuwen
waarmee de gegevens continu via loggers en drukdozen digitaal wordt opgeslagen en verwerkt.
(Geen figuur beschikbaar)
Draaiuren gemalen
Gemaal Krassekeet in polder Waal en Burg.
Gemalen Dijkmanshuizen en De Schans in de Gemeenschappelijke Polders
Waterstand van het oppervlakte water

Figuur 7 Ligging dataloggers voor de oppervlaktewater meting.

Grondwatermetingen
Op tien plaatsen zijn naast het bestaande net peilbuizen geplaatst. Deze peilbuizen zijn met een
frequentie van een maal per veertien dagen afgelezen en er vindt twee keer per jaar (winter en zomer)
een kwaliteitsanalyse plaats. Daarnaast vond een kwaliteitsanalyse van het water in de peilbuizen plaats
in de polder Waal en Burg bij de bezittingen van Natuurmonumenten.
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B1 Pontweg
B2 Laanweg
B3 Smitsweg
B4 Westerweg
B5 Hemmerkooi
B6 Hemmerkooi
B7 Hemmerweg
B8 Hoornderweg

B1

B9 Driehuizen
B10 Driehuizen

B2
B3

B4

B10

B5
B9
B6

B8

Figuur 8 De ligging van de grondwatermeetpunten en het beïnvloedingsgebied
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Figuu 9 Peilvakken nabij Den Burg tov NAP (m)

Figuur10 Hoogte ligging maaiveld

Code

Winterpeil Zomerpeil

8020A

-0,60

-0,40

8020V

-0,80

-0,60

8020T

-0,80

-0,60

8020S

-0,90

-0,70

8020G -1,20

-1,00

8020Q -1,00

-0,80

8020H

-1,10

-0,90

8020R

-0,70

-0,50

8020P

-0,90

-0,70

8020M -0,90

-0,70
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Oppervlaktewatermetingen
Het onderzoek is uitgevoerd op een aantal strategische punten in de Polder Waal en Burg en de
Gemeenschappelijke Polders. De locaties zijn voor een belangrijk deel ook in het Basis Meetnet Water
van het hoogheemraadschap opgenomen, zodat veel historische informatie beschikbaar is op
biologisch en fysisch/chemisch gebied. In bijlage 1 is in een figuur de ligging van de monsterpunten
aangegeven en bijlage II geeft een monsterpuntbeschrijving. In het stroomgebied van het effluent door
de polder Waal en Burg liggen de monsterpunten 9 t/m 18. In de nieuwe situatie voert het effluent in
de Gemeenschappelijke Polders langs de monsterpunten 1 t/m 8 en 19 t/m 23.
De watersamenstelling is maandelijks per locatie bepaald door meting van de volgende parameters.
Nutriënten : Totaal-P, Ortho-P, Kjeldahl-N, Ammonium-N, Nitriet-N, Nitraat-N.
Macro-ionen : Chloride, Calcium, Elektrisch geleidingsvermogen, IJzer, Sulfaat, Natrium, Kalium en
Magnesium, Bicarbonaat.
Overig
: Zuurstof, pH, doorzicht, troebeling, diepte, temperatuur, E. coli
In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de analyseparameters, de locaties en de frequentie. De
frequentie voor de meeste parameters is maandelijks. Voor een aantal parameters is gekozen voor een
meetfrequentie van een maal per twee maanden.

Krassekeet

Dijkmanshuizen

De Schans

Figuur11 Ligging van de monsterpunten voor fysisch/chemisch- en macrofaunaonderzoek

2.2.2 Analyse ecologie
De invloed van de nieuwe waterverdeling op de flora en fauna is voor (de nulsituatie) en enige jaren na
de maatregel onderzocht. Hierbij is vooral gekeken naar het voorkomen van indicatorsoorten voor de
macrofauna en de water- en oeverplanten. Het onderzoek gebeurt in de zomermaanden langs het
traject waar het effluent wordt afgevoerd, langs sloten in enkele bovenstroomse panden in de
Gemeenschappelijke Polders en in de polder Waal en Burg langs het voormalige effluent afvoertraject.
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De planten zijn geïnventariseerd op alle aanwezige soorten, met behulp van de schaal van Tansley en
Braun- Blanquet, langs de verschillende trajecten in polder Waal en Burg N1 t/m N8 en de
Gemeenschappelijke Polders Z1 t/m Z24 (figuur 12).

Figuur 12 Ligging van de trajecten voor de inventarisatie van de planten.

De macrofauna (organismen van circa 0,5 mm tot 50mm) is per locatie verzameld met het standaardnet
in de slootvegetatie (monsterpunten idem chemie figuur 11 ). Er is in mei één monster per locatie over
een oeverlengte van 10 meter verzameld. In augustus is langs het gehele traject in de polder Waal en
Burg en de Gemeenschappelijke Polders steekproefsgewijs in het veld gezocht naar indicatorsoorten.
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3 Resultaten van de nulsituatie
3.1 Waterhuishouding
3.1.1 Waterkwantiteit
Debiet
Om de verdeling van de afvoer van het effluent van de rwzi in de nieuwe situatie te meten zijn op drie
stuwen debietmeters geplaatst. Voor de nulsituatie zijn geen gegevens.
Draaiuren gemalen
De afwatering, via de gemalen Dijkmanshuizen en De Schans, is in de Gemeenschappelijke Polders in
het voor- en najaar groter dan in polder Waal en Burg met gemaal Krassekeet. Gemaal De Schans
verwerkt aanzienlijk minder water dan gemaal Dijkmanshuizen.

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Krassekeet
Dijkmanshuizen

dec-97

nov-97

okt-97

sep-97

aug-97

jul-97

jun-97

mei-97

apr-97

mrt-97

feb-97

De Schans

jan-97

debiet m3/min

Draaiuren gemalen

tijd
Figuur 13 Draaiuren gemalen nulsituatie

Waterstand (peil)
Op vier locaties wordt het oppervlaktewaterpeil automatisch gemeten met een frequentie van een
maal per 15 minuten. De metingen vinden plaats sinds 1998 (zie hoofdstuk 4.1).
Neerslag en verdamping
Voor het jaar 1997 zijn geen historisch gegevens over de neerslag en verdamping direct beschikbaar.
Grondwaterstand
Grondwaterstanden variëren in de tijd. Ook de hoogste en laagst optredende grondwaterstanden en
de tijdsduur hiervan variëren per gebied. Voor de Nederlandse situatie is hiervoor een klassenindeling
gemaakt. Dit betreft een indeling in de zogenaamde grondwatertrappen. Volgens de grondwatertrappen klasse indeling ligt het beschouwde gebied in klasse IV (Lit. 5). Deze situatie is de meest ideale
situatie voor de agrarische sector. Bij trap I is de situatie te nat en bij VII te droog.
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Grondwatertrap (Gt)

I

II

III

IV

V

VI

VII

Gemid. Hoogste grondwaterstand in cm beneden mv

(<20)

(<40)

<40

>40

<40

40-80

>80

<50

50-80

80-120

80-120

>120

>120

(>160)

(GHG)
Gemid. Laagste grondwaterstand in cm beneden mv
(GLG)
STIBOKA-indeling

Het grondwateronderzoek vindt plaats in de Gemeenschappelijke Polders (figuur 8). In het jaar 1997
zijn alleen in de laatste drie maanden van het jaar maandelijks twee metingen van het grondwater
gedaan.
Grondwaterstand 1997
50,00

1. PONTWEG
2. LAANWEG

NAP

0,00
14-10

3. SMITSWEG
28-10

11-11

25-11

9-12

23-12

4. WESTERWEG
5. HEMMERKOOI

-50,00

6. HEMMERKOOI
7. HEMMERWEG
-100,00

8. HOONDERWEG
9. DRIEHUIZEN
10. DRIEHUIZEN

-150,00
datum

Figuur 14 De grondwaterstand ten opzichte van NAP (cm)

Uit de figuur blijkt dat de grondwaterstand in de peilbuizen over het algemeen eerst enigszins daalt en
daarna weer licht stijgt. De buizen nummers 5 en 10 wijken van dit beeld af; nummer 5 laat ten
opzichte van de andere buizen weer een lichte daling zien. Nummer 10 valt op door een extreem
sterke stijging en daling aan het eind van het jaar 1997 (meetfout?).
3.1.2 Waterkwaliteit oppervlaktewater
Chloride
In figuren 7 en 8 geven punten 8, 9, 20 en 19 de oostroute aan en 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 23, 22, 21 en 19
de westroute. Het eerste monsterpunt na de zuivering punt 9 ligt langs de toevoerroute naar beide
trajecten. Dit punt ligt nog in polder Waal en Burg maar wordt bij de verwerking gerekend tot de
Gemeenschappelijke Polders. Punten 3 en 2 liggen niet direct langs de afvoerroute maar liggen wat
verder het gebied in en bij punt 19 komen beide routes weer bij elkaar.
Duidelijk is de gradiënt van het chloridengehalte in polder Waal en Burg van de zuivering richting de
Waddenzeekust (figuur 15). Ook in de Gemeenschappelijke polders is de gradiënt zichtbaar (figuur 16).
Monsterpunten 9, 2 en 3 zijn in deze polder de zoetste punten.
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Figuur 15 Gemiddeld chloridengehalte 1997

Figuur 16 Gemiddeld chloridengehalte 1997

In figuur 9 is zichtbaar dat het chloridegehalte niet stabiel is maar maandelijks veranderd. Het
watertype dat hiermee samenhangt wijzigt daarmee ook. Dit betekent dat het karakter van het water
plaatselijk niet constant is.
gradiënt
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Zuivering

mei

chloride mg/l

Waal en Burg

zilt
brak

licht brak

zoet

Figuur 17 Gradiëntverloop voor het chloridengehalte in polder Waal en Burg (mei-december)

Duidelijk is hier ook de gradiënt richting de Waddenzeekust (monsterpunten stroomafwaarts richting
Waddenzeekust liggen in figuur 9 boven elkaar). Maandelijks is er, met uitzondering van de punten 10
en 11 nabij de zuivering, een groot verschil in zoutgehalte. Voor het merendeel van de punten ligt het
chloridengehalte in het najaar hoger dan in de zomermaanden. In december ligt het chloridengehalte
weer lager.
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Indeling watertype met behulp van het zoutgehalte
Watertype

Chloridegehalte

Zeer zoet

<50 mg/l

Zoet

50-600 mg/l

Licht brak

600- 1500 mg/l

Brak

1500- 3000 mg/l

Zilt

> 3000 mg/l

Bij de monsterpunten 18, 17, 16 en 14 ligt het chloridengehalte een groot gedeelte van (of geheel) de
meetperiode boven de 3000 mg/l. Dit betekent dat deze punten in de polder Waal en Burg een zilt
karakter hebben. Monsterpunt 13 heeft een brak karakter. In de (voor)zomer ligt het chloridegehalte
iets lager dan in het najaar. De eerste punten 10 en 11 na de zuivering bezitten het hele jaar door een
zoet karakter. Punt 12 heeft meer een lichtbrak karakter en heeft een brede amplitudo want het
watertype loopt van brak naar zoet en schommelt hier tussen.
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Figuur 18 Gradiënt en seizoen spreiding voor het chloridengehalte in de Gemeenschappelijke Polders
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Figuur 19 Gradiënt en seizoen spreiding voor het chloridengehalte in de Gemeenschappelijke Polders

In de Gemeenschappelijke Polders heeft punt 22 van mei t/m oktober een duidelijk ziltkarakter. In de
maanden oktober, november en december lijkt het punt meer op de andere monsterpunten en heeft
meer een brakkarakter. Ook monsterpunten 19 en 21 hebben vrijwel het hele meetseizoen een zilt
karakter. Punt 21 heeft alleen in mei een brakkarakter en 19 neigt in december meer naar een brak
karakter. Duidelijk is wel de sterke seizoen schommeling bij deze drie zilte punten.
In de Gemeenschappelijke Polders is geen duidelijke grens te trekken tussen brak en lichtbrak. In de
(voor)zomer neigen de monsterpunten 23, 20, 6, 1 en 4 naar een licht brak watertype maar in het
najaar meer naar een brak. Ook punt 5 heeft in de maanden mei t/m september een licht brak karakter
maar in oktober t/m december is het water hier juist zoeter. Monsterpunt 8 loopt daarentegen van zoet
naar brak. Monsterpunten 9, 2 en 3 bezitten de hele meetperiode een zoet karakter.
Indeling van de monsterpunten in watertype op basis van chloridengehalte (meetperiode mei t/m
december)
Monsterpunten

Monsterpunten

Polder Waal en Burg

Gemeenschappelijke Polders

Watertype

14,16,17,18

19, 21, 22

Zilt

13

8, 20, 6, 4, 1, 23, 22, (21)

Brak

12

8, 20, 6, 5, 4, 1, 23

Licht-brak

10,11,12

9, 8, 5, 3, 2

Zoet

Door maandelijkse schommelingen in chloridengehalte komen enkele monsterpunten dubbel voor.
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Watertypologie van de monsterpunten volgens het Waterhuishoudingsplan II
Monsterpunten

Monsterpunten

Watertype

Polder Waal en Burg

Gemeenschappelijke Polders

16,17,18

23,22,21

Zilte polderwateren

11,12,13

Brakke polderwateren

14

Brakke-/ Zilte polderwateren

10

9,8

Brakke polderwateren / polderwateren onder invloed van zoete
kwel

20,19

Licht Brakke polderwateren / polderwateren onder invloed van
zoete kwel

1,2,3,4,5,6,7

Algemene polderwateren

Enkele monsterpunten liggen op de grens tussen twee watertypen

Zuurstof
Het zuurstofgehalte in het water geeft aan of in het water dierlijke en plantaardige organismen kunnen
voorkomen. Alle dieren en planten zijn afhankelijk van zuurstof. Het zuurstofgehalte in het water voor
een gezond leefmilieu is > 5/>6 mg/l.
Het gemiddelde gehalte voor het zuurstofgehalte in beide polders is voldoende. Wel is duidelijk te zien
dat nabij de zuivering het zuurstofgehalte beduidend lager ligt dan stroomafwaarts richting
Waddenzeekust. In de Gemeenschappelijke Polders vallen de punten 9, 8, 3 en 2 op. Het zuurstofgehalte ligt bij deze punten gemiddeld lager ten opzichte van de andere punten in de polder.
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Figuur 20 Het gemiddeld zuurstofgehalte in polder Waal

Figuur 21 Het gemiddelde zuurstofgehalte in de Gemeenschappelijke

en Burg

Polders

Ook bij het zuurstofgehalte treden maandelijks grote schommelingen op. Bij enkele punten ligt het
zuurstofgehalte zelfs onder de ecologische norm van 5 mg/l.
In polder Waal en Burg valt op dat bij enkele punten een sterke daling voor het zuurstofgehalte in de
maand augustus optreedt en in september vervolgens een sterke stijging (13, 14, 16). Van mei t/m
oktober is de spreiding onderling bij de monsterpunten groot. In oktober t/m december is het
zuurstofgehalte langs de hele route bijna gelijk. Bij punten 10, 11, 12 ligt het zuurstofgehalte in de
maand augustus beneden de 5 mg/l (punt 11 zelfs bijna zuurstofloos met 1,1 mg/l). Punten 10 en 11
vallen op door een langere periode met een relatief laag zuurstofgehalte in de zomermaanden.
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Polder Waal en Burg
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Figuur 22 Het zuurstofgehalte maandelijks in polder Waal en Burg

Ook in de Gemeenschappelijke Polders daalt het zuurstofgehalte in augustus en september onder de
5 mg/l. Voor de oostroute geldt dit voor alle vier de punten 9, 8, 19 en 20. Punt 8 is met 0,9 mg/l zelfs
bijna zuurstofloos en bij punt 9 ligt zelfs de hele zomerperiode het zuurstofgehalte beneden de 5 mg/l
Daarentegen ligt in de maanden oktober, november en december het zuurstofgehalte langs het traject
hoog.
Hetzelfde beeld zien we in de westroute, ook hier ligt in het najaar het zuurstofgehalte op alle punten
hoog. In augustus ligt daarentegen het zuurstofgehalte laag; rond de 2 mg/l. Enkel punten 22 en 23
hebben een hoog zuurstofgehalte, de rest ligt beneden de 5 mg/l. Punt 5 is net als punt 8 met 0,9 mg/l
bijna zuurstofloos.
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Figuur 23 Het zuurstofgehalte maandelijks in de Gemeenschappelijke Polders

Gemeenschappelijke Polders westroute
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Figuur 24 Het zuurstofgehalte maandelijks in de Gemeenschappelijke Polders

Bij enkele punten is het water zelfs bijna zuurstofloos. De oorzaak hiervoor is moeilijk aan te geven. Er
kan plaatselijk een ongunstige zuurstofhuishouding aanwezig zijn waarbij ’s morgens het
zuurstofgehalte in het oppervlaktewater heel laag is doordat ’s nachts al het zuurstof is verbruikt door
zuurstof vragende processen. Zuurstofproductie vindt alleen overdag bij daglicht plaats. Een meest
voor de hand liggende verklaring, door het grote aantal punten op hetzelfde tijdstip, is dat het lage
gehalte is veroorzaakt door een meetfout.
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Diepte, doorzicht en troebeling
De diepte van de waterlopen in Waal en Burg lopen van ongeveer 50 cm naar bijna 2 meter. Hetzelfde
zien we bij de oostroute in de Gemeenschappelijke Polders ook hier nemen de waterlopen stroomafwaarts in diepte toe. In de westroute worden de wateren tot en met monsterpunt 23 steeds dieper
verder stroomafwaarts worden ze weer ondieper. Het doorzicht bij de eerste monsterpunten in Waal en
Burg is tot op of bijna tot op de bodem daarna wordt het zicht belemmerd door in het water aanwezige deeltjes (kleine organismen en/of bodemmateriaal). Het doorzicht in de Gemeenschappelijke
Polders is bij veel monsterpunten tot op de bodem. Alleen punten 1, 23 en 22 vormen door hun diepte
een uitzondering. Bijna alle punten voldoen aan de ecologische doelstelling van >40 cm. Enkele
waterlopen zijn iets ondieper, maar monsterpunt 9 wel heel ondiep met gemiddeld 20 cm.
De relatie tussen troebeling en doorzicht in polder Waal en Burg is zichtbaar. Hoe helderder het water
hoe lager de troebeling. Hetzelfde beeld zien we in de Gemeenschappelijke Polders. Punten 8, 6 en 3
hebben echter een veel hogere waarde voor troebeling ten opzichte van de rest (veroorzaakt door een
enkele meting). Waarschijnlijk worden de hoge waarden veroorzaakt door ijzer (zie figuur 33).
Omwoeling van de bodem of een meetfout ligt minder voor de hand. Uit de fosfaat- en stikstof
gegevens blijkt dat een lozing hier geen rol speelt.
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Figuur 25 Doorzicht, diepte en troebeling in polder Waal en Burg
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Figuur 26 Doorzicht, diepte en troebeling in de oost- en westroute Gemeenschappelijke Polders
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Ortho-fosfaat
Fosfaten zijn belangrijke voedingstoffen voor planten. Ze spelen onder andere een belangrijke rol bij
de stofwisseling. Een sterke verhoging van het ortho-fosfaat is dikwijls het gevolg van lozingen van
afvalwateren en via uit- en afspoeling van meststoffen. Het geeft de voedingstoestand van het water
aan. Voor verschillende watertypen en een toegekende functie worden verschillende normwaarden
gehanteerd.
Duidelijk is dat in polder Waal en Burg de eerst drie punten langs het traject onder invloed van de
zuivering staan. Bij de eerste twee punten ligt de gemiddelde waarde voor het ortho-fosfaat net boven
de ecologische normdoelstelling. Vanaf punt 14 heeft het watersysteem een laag
voedingsstoffengehalte, het systeem heeft het teveel aan voedingsstoffen opgenomen (natuurlijke
zuivering).
Ook de monsterpunten in de Gemeenschappelijke Polders hebben gemiddeld een laag fosfaatgehalte.
Alleen bij de punten 5, 3 en 21 ligt het gehalte gemiddeld hoger. De ecologische beoordeling hangt af
van de watertypologie en de toegekende functie. Punt 5 valt onder algemene polderwateren met een
agrarische functie en voldoet niet aan de ecologische normdoelstelling. Monsterpunt 3 heeft een
agrarische functie met nevenfunctie natuur onder invloed van zoete kwel de gemiddelde waarde ligt
hier te hoog, 21 met dezelfde functie en typologie ziltwater voldoet daarentegen wel.
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Figuur 27 Ortho-fosfaatgehalte in polder Waal en Burg
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Figuur 28 Ortho-fosfaatgehalte in de Gemeenschappelijke Polders

Normen volgens het SEND (Stelsel van Ecologische Normdoelstellingen)
Watertype

Norm Ortho-fosfaat mg P/l

Zilte polderwateren

<0,9

Brakke polderwateren

<0,9

Licht brakke polderwateren

<0,9

Verzoetende polderwateren

* Hoog<0,15/ midden <0,3/ laag <0,35

Algemene polderwateren

<0,35

Polderwateren onder invloed van zoete kwel

*Hoog <0,15/ midden <0,3/ laag <0,35 afh. Van functie

*Normdoelstellingen: hoofdfunctie natuur (hoog), nevenfunctie natuur (midden), basiskwaliteit (laag)
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Nitraat
Nitraat is een belangrijke stikstofbron en kan worden gevormd bij een mineralisatie van organische
stof. Andere nitraatbronnen zijn uitspoeling van kunstmest, effluenten van rwzi’s en regenwater.
Het gemiddelde nitraatgehalte in de polder Waal en Burg voldoet aan de norm voor brak en zilt
polderwater. De meetwaarden bij de zuivering liggen hoger en voldoen door de invloed van
‘gebiedsvreemd water’ niet aan de norm voor brak polderwater. Naarmate de afstand tot de zuivering
groter wordt neemt het stikstofgehalte sterk af.
Bij Gemeenschappelijke Polders vallen punt 20 en 2 op door een zeer hoog stikstofgehalte. Punt 2 met
watertype zoete kwel en functie agrarisch (nevenfunctie natuur) (figuren 3 en 4). Punt 20 ligt op de
grens van zoete kwel en licht brakke polderwateren en functie agrarisch (nevenfunctie natuur). Beide
liggen ver boven de normdoelstelling. De andere punten liggen veel lager maar de beoordeling van de
ecologische normdoelstelling hangt van het watertype af. Veel punten hebben volgens het onderzoek
geen eenduidig karakter en volgens de watertypologiekaart liggen veel punten op de grens van zoete
kwel en lichtbrak of zilt. De echte zilte punten 22 en21 voldoen wel aan de normdoelstelling en 19
bijna. De zoete punten 8,5 en 3 voldoen niet aan een beoordeling voor zoete polderwateren met een
nevenfunctie natuur, wel aan lichtbrakke omstandigheden. Punt 9 daarentegen voldoet aan de hoogste
norm voor zoete polderwateren en er zit vrijwel geen nitraat in het water.
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Figuur29 Gemiddeld nitraatgehalte in polder Waal en

Figuur 30 Gemiddeld nitraatgehalte in de Gemeenschappelijke Polders

Burg

Normen volgens het SEND (Stelsel van Ecologische Normdoelstellingen)
Watertype

Norm Nitraat mg N/l

Zilte polderwateren

<0,7

Brakke polderwateren

<0,7

Licht brakke polderwateren

<0,25

Verzoetende polderwateren

*Hoog <0,15/ midden <0,2/ laag <0,2

Algemene polderwateren

<0,2

Polderwateren onder invloed van zoete kwel

*Hoog <0,10/ midden <0,15/ laag <0,20

*Normdoelstellingen: hoofdfunctie natuur (hoog), nevenfunctie natuur (midden), basiskwaliteit (laag)
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Ammonium
Ammonium is voor veel organismen een stikstofbron. Een hoog ammoniumgehalte geeft aan dat het
water wordt beïnvloed door lozingen, mestuitspoelingen, natte depositie of ammoniumrijk grondwater.
In polder Waal en Burg blijft langs het traject het ammoniumgehalte vrijwel overal gelijk. De belasting
van het watersysteem is niet groot en voldoet aan de normdoelstelling voor brakke en zilte omstandigheden.
In de Gemeenschappelijke Polders liggen veel punten op de grens van zoete kwel en lichtbrak of zilt.
Dit maakt het lastig om de waterkwaliteit te beoordelen. Wel geldt hoe zouter het watertype hoe
hoger de normdoelstelling. De over het algemeen zilte monsterpunten 20 en 21 voldoen volgens de
ecologische normdoelstelling en ook punt 19 voldoet bijna. De volgens het chloridengehalte zoete
punten 8, 5, 3 en 2 voldoen met uitzondering van 9, niet aan de ecologische normdoelstelling voor
polderwateren onder invloed van zoete kwel met een agrarische functie (nevenfunctie natuur).
Punt 9 voldoet net als nitraat bijna aan de hoogste norm (geen stikstofbelasting).
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Figuur 31 gemiddeld ammoniumgehalte in polder

Figuur 32 gemiddeld ammoniumgehalte in de Gemeenschappelijke

Waal en Burg

Polders

Normen volgens het SEND (Stelsel van Ecologische Normdoelstellingen)
Watertype

Norm ammonium mg N/l

Zilte polderwateren

<1,5

Brakke polderwateren

<1,5

Licht brakke polderwateren

<0,35

Verzoetende polderwateren

<0,2

Algemene polderwateren

<0,2

Polderwateren onder invloed van zoete kwel

*Hoog <0,10/ midden <0,15/ laag <0,20

*Normdoelstellingen: hoofdfunctie natuur (hoog), nevenfunctie natuur (midden), basiskwaliteit (laag)

IJzer
IJzer wordt vooral aangevoerd via (zuurstofloos) grondwater en oxideert meteen als het in contact
komt met zuurstof waardoor vaak bruine vlokken ontstaan. IJzer kan zich ook aan fosfaten binden met
als gevolg dat in kwelmilieus de opname van fosfaat bij planten wordt geremd. In polder Waal en Burg
is bijna geen ijzer in het oppervlakte water aanwezig. Het gemiddelde ijzergehalte ligt in het zuiden
van Texel hoger. Vooral monsterpunten 8, 6 en 3 in de Gemeenschappelijke Polders liggen hoger dan
de andere monsterpunten.
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Figuur 33 Het gemiddelde ijzergehalte in polder Waal Figuur 34 Het gemiddelde ijzergehalte in de Gemeenschappelijke
en Burg

polders

Er lijkt bij enkele monsterpunten in de Gemeenschappelijke Polders een relatie te bestaan tussen het
ijzer- en het zuurstofgehalte. Er geldt hier hoe lager het ijzergehalte hoe hoger het zuurstofgehalte. Bij
de rest van de monsterpunten is dit verschijnsel niet duidelijk. Bij het fosfaatgehalte is niet zichtbaar
dat het fosfaat aan het ijzer wordt gebonden.
3.1.3 Waterkwaliteit grondwater
Van de tien peilbuizen worden twee keer per jaar grondwatermonsters genomen. In 1997 zijn nog geen
monsters genomen.

3.2 Ecologie
De toestand van een watersysteem kan worden onderzocht door het inventariseren van de soortensamenstelling van de aanwezige planten- en diersoorten. Voor het ecologisch beoordelen van de
kwaliteit van een systeem wordt gebruik gemaakt van soorten die kenmerkend zijn voor een bepaald
leefmilieu, de zogenaamde indicator- of kensoorten. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van
soorten die kenmerkend zijn voor een zoet- en ziltmilieu (bijlage 3).
Schoon water wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan soorten en een klein aantal
individuen per soort. Bij een toenemende verontreiniging daalt de soortendiversiteit waarbij als eerste
de gevoeligste soorten zullen verdwijnen. De soortendiversiteit is voor dit onderzoek echter geen
goede parameter omdat de watertypen in de twee onderzochte polders niet vergelijkbaar zijn. Polder
Waal en Burg heeft over het algemeen licht brak tot ziltwater in tegenstelling tot het water in de
Gemeenschappelijke Polders dat het type zoet polderwater is toegewezen. Omdat in brakwater de
soortendiversiteit al van nature laag is zal de polder Waal en Burg automatisch anders beschreven
worden.
3.2.1 Planten
Algemeen
Planten horen thuis in een ‘gezond’ watersysteem en vervullen verschillende functies. Ze consumeren
voedingsstoffen uit het water en de -bodem, het wortelgestel houdt de bodem vast en voorkomt
erosie. Daarnaast zijn allerlei dieren van groot tot klein, van vogel, vis tot watervlo, van ze afhankelijk
door hun functie als zuurstofproducent, voedingsbron, leef-, foerageer-, schuilgebied en kraamkamer.
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Planten komen in een watersysteem voor langs een gradiënt van nat naar droog. Waterplanten komen
voor in ondergedoken toestand (submerse planten), ‘moerasplanten’ staan vochtig maar steken met
hun bladeren boven het water uit (emergente planten) en oeverplanten staan hoger en droger op de
oever. Planten zijn gebonden aan hun leefomgeving en het voorkomen wordt o.a. bepaald door het
zoutgehalte en voedselrijkdom van de bodem.
Voor de beschrijving van de polder Waal en Burg wordt van specifieke zout kenmerkende plantensoorten gebruik gemaakt. Voor de Gemeenschappelijke Polders spelen soorten kenmerkend voor
zoetwater een belangrijke rol.
Het onderzoeksgebied is voor de inventarisatie van de planten, in tegenstelling tot de macrofauna en
de chemie, verdeeld in verschillende trajecten (figuur 35). In polder Waal en Burg liggen de trajecten
N1 t/m N8 en voor de Gemeenschappelijke Polders gelden de trajecten Z1 t/m Z24 en 3 monsterpunten
802010, 803018 en MM2204. Punten Z1, 803018 en 802010 liggen langs de aanvoerroute naar de
oost- en westroute; Z1 en 803018 liggen nog in polder Waal en Burg maar worden bij de verwerking
bij de Gemeenschappelijke polders gerekend.Trajecten Z9 t/m Z4 liggen in de oostroute en Z24 t/m
Z10 incl. mm2204 liggen langs de westroute. Beide routes voeren af naar gemaal Dijkmanshuizen via
trajecten Z3 en Z2. Route west voert daarnaast ook af naar gemaal de Schans.
Langs de trajecten is, daar waar mogelijk vanuit een boot, de bedekking van alle voorkomende planten
in en langs het water volgens de schaal van Braun -blanquet en Tansley genoteerd. Daarbij is gekeken
naar het voorkomen van ‘zoete’ of ‘zoute’ kensoorten. Er zijn daarnaast ook enkele inventarisatiegegevens, die langs een traject liggen, van de provincie gebruikt.
De resultaten van het onderzoek zijn niet met behulp van een berekeningsprogramma verwerkt. De
trajecten verschillen onderling te sterk in lengte en afmeting.
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Figuur 35 Ligging van de trajecten voor de inventarisatie van de planten.

Beschrijving van de uitgangsituatie in polder Waal en Burg.
Uit de inventarisatie van de planten komt naar voren dat het traject niet specifiek door zoutindicatoren
wordt gekenmerkt (Bijlage 4). Alleen door de provincie zijn langs de trajecten N8, N2 en N1 enkele
exemplaren Zilte rus gevonden en enkele individuen van de soort Zulte langs traject N2. Een kanttekening hierbij is dat, bij deze inventarisatie door de provincie, niet duidelijk is wat de afstand tot het
water is. Er komen alleen dicht bij de zuivering Everstekoog ondergedoken waterplanten voor (N7 en 8).
Stroomafwaarts komen langs het traject Riet, Heen en Waterbies voor. Soorten die in een brak milieu
kunnen voorkomen.
Beschrijving van de uitgangssituatie in de Gemeenschappelijke Polders
Vanaf de zuivering richting de splitsing tussen de oost- en westroute (trajecten Z1, 803018, 802010)
geeft de aanwezigheid van Darmwier de invloed van brakwater aan. In de polder is een groot verschil
tussen de beide trajecten. De oostroute is soortenrijker en wordt gekenmerkt door vooral brakke
soorten zoals Lidsteng, Mattenbies (Z6,7 en 8) en Zoutgras (Z5). Voor de ondergedoken waterplanten
komt de indicatorsoort Drijvend fonteinkruid (Z7 en Z9) voor, maar daarnaast komen ook nog andere
soorten voor.
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In de westroute komen meer zoet kenmerkende soorten voor. Toch treden plaatselijk verschillen op. Bij
traject Z23 komt een echte zoete soort als Holpijp voor terwijl de volgende twee punten stroomafwaarts gekenmerkt worden door Darmwier waarvan de aanwezigheid ook aangeeft dat er invloed is van
brak water. Verder langs het traject komt regelmatig Heen voor, een soort dat zowel in zoet als zoute
voedselrijke omstandigheden voor kan komen. De laatst genoemde soorten Darmwier en Heen maken
geen deel uit van de indicatorsoortenlijst.
Verder stroomafwaarts bij traject Z18 komt Kikkerbeet voor en ook punt MM2204 gelegen in de polder
wordt gekenmerkt door een zoete indicator als Holpijp. Stroomafwaarts wordt Z12 daarentegen weer
gekenmerkt door zoute soorten, gevonden door de provincie, als Zilte rus en Ruppia maritima.
Er komen ook ondergedoken waterplanten voor langs een groot gedeelte van het zuidelijke traject. In
de zuidoostkant komt alleen Schedefonteinkruid voor, een soort die ook in brakker water voorkomt.
Aan de westkant komen plaatselijk meer verschillende soorten waterplanten voor. Het zuiden (trajecten
Z20 t/m 13) valt op door de afwezigheid van ondergedoken waterplanten. Bij de trajecten met een
laag soortenaantal wordt het beeld vooral bepaald door de aanwezigheid van Riet. Traject 22 was zelfs
geheel dichtgegroeid met Riet.

aantal soorten

Totaal aantal soorten planten
Polder Waal en Burg & Gemeenschappelijke Polders
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Z2
Z3
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
MM2204
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
802010
803018
Z1

Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
802010
803018
Z1

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8

Trajecten
polder Waal en Burg

Gemeenschappelijke Polders oostroute

Gemeenschappelijke Polders westroute

Figuur 36 Het verschil in soortenrijkdom tussen polder Waal en Burg en de Gemeenschappelijke Polders met de oostroute
en westroute

Discussie
De soortenrijkdom van de planten in polder Waal en Burg is erg laag. Duidelijk is de invloed van de
rwzi Everstekoog op de eerste twee trajecten. Door de toevoer van zoetwater ligt het soortenaantal
hoger en komen ondergedoken waterplanten voor. Stroomafwaarts komen soorten voor die
kenmerkend zijn voor een zout milieu. Het zijn soorten met een voorkeur voor een zout milieu maar ze
kunnen ook in een zoeter milieu voorkomen. Door de provincie zijn wel enkele specifieke ‘zoute’
soorten gevonden. De soorten komen vooral aan de oostkant van de afvoerroute voor. Ook in de
nabijheid van de zuivering is de Zilte rus gevonden. Onduidelijk is echter of de soort langs de
waterloop voorkomt of hoger op de oever.
We kunnen hieruit opmaken dat de potentie voor het ontwikkelen van een zout milieu aanwezig is. De
noordelijke route heeft een zout polderwatersysteem met daarboven gedeeltelijk zout- of brak
oppervlaktewater (Lit.3).
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De soortensamenstelling van de planten in de Gemeenschappelijke Polders geeft bij de nulsituatie
geen duidelijke kenmerkende vegetatie voor zoete omstandigheden weer. Vooral in de oostroute
komen soorten uit een zoet en brak/zoutmilieu naast elkaar voor. Dit zijn ook soorten van de lijst met
indicatorsoorten kenmerkend voor een zout milieu die wordt gebruikt voor polder Waal en Burg
(Bijlage 4). Ook de soorten aan de westkant geeft brakke omstandigheden aan.
Zowel de oostroute via de Jan Ayesloot als de westroute bezitten een zoet polderwatersysteem
(grondwater) met daarboven een brak oppervlaktewater (Lit.3). Het zuidelijke gedeelte van de
westroute ligt op de grens van een zout- en zoetpolderwatersysteem met zout oppervlaktewater dat
halverwege het traject overgaat in brak- en daarna weer in zout oppervlakte water. De aanwezigheid
van zoet- en zoutwater in het watersysteem uit zich ook in het voorkomen van zowel echte zoete als
zoute indicatorsoorten.
Op grote delen van Texel is zoute kwel aanwezig. Hierdoor is het oppervlaktewater in veel gevallen
brak, of zelfs zout. Het ondiepe grondwater, de bovenste circa 30 cm, is echter vaak zoet: de neerslag
die ter plaatse van het perceel valt, vormt een ‘zoetwaterlens’ op het zoute grondwater ( Lit. 3).
3.2.2 Macrofauna
Algemeen
Macrofauna zijn organismen die met het blote oog zichtbaar zijn met een grote van ongeveer 0,5 mm
tot 50 mm (Lit.2). Groepen organismen die tot de macrofauna worden gerekend zijn; slakken
(Mollusca); schaaldieren (Crustacea); kevers (Coleoptera); wantsen (Heteroptera) en kokerjuffers
(Trichoptera).
De macrofauna vormt een vrij goed te omschrijven levensgemeenschap, die op de kwaliteit en samenstelling van het oppervlaktewater reageert. Met behulp van specifieke ken- of indicatorsoorten kan een
waterloop ecologisch worden beoordeeld. Bij dit onderzoek spelen indicatorsoorten die kenmerkend
zijn voor een ‘zoete’ of ‘zoute’ leefomgeving een belangrijke rol. Macrofauna neemt in het totale
voedselweb een belangrijke plaats in. Aan de ene kant als voedselbron voor talrijke vissoorten, anderzijds als de zogenaamde destruenten die het materiaal in kleine stukjes verdelen. Door bacteriën
worden de kleine stukjes weer verder afgebroken.
Voor de inventarisatie van de macrofauna zijn de monsters verzameld op de monsterpunten langs het
afvoertraject door polder Waal en Burg en langs de oostroute en westroute in de Gemeenschappelijke
Polders (figuur 37).
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Polder Waal en Burg

Gemeenschappelijke Polders
oostroute

westroute

Figuur 37 Ligging van de monsterpunten voor fysisch/chemisch- en macrofauna onderzoek

Beschrijving van de uitgangssituatie in polder Waal en Burg (Lit.2)
Het voorkomen van macrofaunasoorten (waaronder ook de kensoorten) voor de polder Waal en Burg
wordt sterk beïnvloed door het zoutgehalte. Het zoute kwelwater heeft de meeste invloed op het
watersysteem nabij de Waddenzee, daar is ook het grootste aantal ‘zoute’ indicatorsoorten gevonden.
De zilte kensoorten worden niet of minder gevonden nabij de rwzi Everstekoog (monsterpunten 10 t/m
14). Hier is de invloed van ‘zoet’ effluent zo groot dat er geen sprake is van een stabiel brak
watermilieu. Hier komen voornamelijk soorten voor met een breed spectrum, tolerant voor zeer hoge
en zeer lage zoutconcentraties.
In de uitgangssituatie ligt in het stroomgebied een gradiënt van west naar oost voor zowel voor het
chloride (zout) als het elektrisch geleidingsvermogen (EGV); een maat voor de totale hoeveelheid
opgeloste stoffen (ionen) en voor een groot gedeelte wordt bepaald door chloride. Deze zoutgradiënt
is ook terug te vinden in de soortensamenstelling van de macrofauna. Vooral punt 14 valt op door een
laag aantal kensoorten.
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Figuur 38 Gradiënt stroomafwaarts zichtbaar met behulp van EGV in relatie tot het aantal
‘zoute’indicatorsoorten (Lit.1)
Opmerking : Monsterpunt 15 is komen te vervallen

In het traject bestaat plaatselijk een verschil in zoutgehalte vlak boven de waterbodem en aan het
wateroppervlak. Dit verschijnsel treedt vooral op bij stuwen. Het ‘zware’ zoute water in de vorm van
kwelwater blijft boven de bodem hangen en het ‘lichtere’ zoete water stroomt er als het ware
overheen. Er is echter geen duidelijke invloed zichtbaar op de samenstelling van de macrofauna.
Beschrijving van de uitgangssituatie in de Gemeenschappelijke Polders (Lit.2)
In het stroomgebied is ook een verloop te zien van zoet tot brak water. Het zoete water wordt in de
uitgangssituatie gevoed door regenwater en een uitstroom van zoet water uit de achterliggende
duinen. Ook in dit gebied is een gradiënt te zien zowel in de macrofauna als in de chemie. Deze is in de
chemie en de macrofauna minder duidelijk dan in het stroomgebied, de polder Waal en Burg. De route
van het water door de Gemeenschappelijke Polders is bij de verwerking van de macrofauna ook
gesplitst in de oost- en westroute. Het verloop van de gradiënt van het binnenland naar de kust wordt
hierdoor duidelijker. Duidelijk is de invloed van de kust op de aanwezigheid van de indicatorsoorten. In
figuur 39 wordt het aantal gevonden indicatorsoorten vergeleken met het verloop van het elektrisch
geleidingsvermogen. Duidelijk is de invloed van het EGV op de ‘zoete’ indicatorsoorten; bij een hoog
EGV-gehalte is het aantal kensoorten laag (punten 19, 21 en 22). Deze punten, met een brakwater
milieu, worden gekenmerkt door ‘zoute’ soorten en niet door indicatorsoorten karakteristiek voor een
‘zoet’ milieu.
Ook monsterpuntnr.1, halverwege de route, heeft een laag aantal indicatorsoorten maar het EVGgehalte is hier echter laag. Dit monsterpunt wordt vooral bepaald door een dominante aanwezigheid
van een indicatorsoort Glyptotendipes die kenmerkend is voor zuurstofarm water. Uit het ter plaatse
gemeten zuurstofgehalte blijkt dat het zuurstofgehalte in de zomermaanden ver beneden de
ecologische grenswaarden van >6 mg/l ligt. Hetzelfde geldt ook voor andere monsterpunten langs het
traject, ook bij monsterpunt 4 wordt het beeld bepaald door de dominante aanwezigheid van
Glyptotendipes. Het verschil is alleen dat naast de indicatorsoort nog andere kensoorten aanwezig zijn.
Daarnaast komt bij de verdeling van de monsterpunten op basis van (berekeningsprogramma
TWINSPAN) het voorkomen van zoete of zoute indicatorsoorten naar voren dat punt 1 in het voorjaar
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een brakkarakter heeft en in het najaar een zoetkarakter. Dit geeft aan dat hier plaatselijk voor de
macrofauna geen stabiel evenwicht aanwezig is.

Gemeenschappelijke Polders
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Figuur 39 EGV in relatie tot het aantal ‘zoete’ indicatorsoorten in de Gemeenschappelijke Polders

Discussie
In beide polders is bij de macrofauna een zoutgradiënt zichtbaar. De gradiënt is het duidelijkst
zichtbaar in polder Waal en Burg. Bij een hoog zoutgehalten worden hier meer kensoorten gevonden.
De kensoorten in de Gemeenschappelijke Polders zijn meer indicatief voor zoet water. De gradiënt in
de polder is minder duidelijk te onderscheiden omdat niet alle punten stroomafwaarts van elkaar
liggen. Het duidelijkste beeld wordt verkregen door onderscheid te maken in de oost- en westroute.
Nabij de Waddenzee is de invloed van zout kwelwater in beide polders in de samenstelling van de
macrofauna duidelijk zichtbaar. Dit betekent dat in beide polders kensoorten voorkomen voor zowel
‘zoute’ als ‘zoete’ omstandigheden.
Bij enkele monsterpunten punten is er geen stabiel evenwicht aanwezig. Dat zich uit in een verschil in
de soortensamenstelling in het voorjaar en het najaar. In het voorjaar blijken meer monsterpunten een
‘zouter’ karakter te bezitten en in het najaar een ‘zoeter’. In polder Waal en Burg komt dit vooral voor
op de overgang tussen zoet en zout (punten 12 en 13). Maar ook bij punt 14 lijkt de invloed van het
gezuiverde effluentwater nog een instabiel milieu te veroorzaken, er treedt geen verschil op tussen
voor- en najaar maar het soortenaantal ligt hier in relatie tot het chloridengehalte wel laag. In de
Gemeenschappelijke Polders kan het verschil in voor- en najaar bij monsterpunt 1 moeilijker worden
verklaard. Wel blijkt dat hier ’s zomers plaatselijk de zuurstofhuishouding niet optimaal is.
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Figuur 40 De verdeling van monsterpunten op basis van ‘zoete’en ‘zoute’
indicatorsoorten (met behulp van TWINSPAN)

3.3 Conclusie
Waterhuishouding
In de beginfase van het onderzoek zijn verschillende metingen op het gebied van de waterhuishouding
niet uitgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld geen gegevens beschikbaar van het debiet, de waterstand van het
oppervlaktewater en de waterkwaliteit van het grondwater. De waterstanden in de peilbuizen zijn wel
gemeten maar er zijn voor de nulsituatie te weinig metingen om een goed beeld te krijgen van de
situatie in het gebied. Wel zijn er resultaten van de chemie van het oppervlaktewater.
Duidelijk is de gradiënt van het chloridengehalte in polder Waal en Burg van de zuivering richting de
Waddenzeekust. Nabij de zuivering wordt het water sterk beïnvloed door het ‘zoete’ effluentwater. Er
zijn maandelijks grote verschillen in het chloridengehalte zichtbaar. Voor het merendeel van de punten
ligt het gehalte in het najaar hoger dan in de zomermaanden en de maand december. Mogelijk speelt
de recreatie en het gebruik van meer leidingwater op het eiland hierbij een rol. Ook in de
Gemeenschappelijke Polders is een gradiënt zichtbaar van het binnenland naar de Waddenzeekust. In
het chloridengehalte treden maandelijks grote verschillen op. Over het algemeen bezitten de punten in
het najaar een ‘zouter’ karakter dan in het voorjaar of zomer. De meer ‘zoete’ wateren houden wel de
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gehele meetperiode een ‘zoet’ karakter. Dus vooral de brakkere wateren zijn, door de schommelingen
in het chloridengehalte, moeilijk in te delen in een specifiek watertype.
Het gemiddelde zuurstofgehalte is in beide polders voldoende. Duidelijk is wel dat het zuurstofgehalte
bij de zuivering beduidend lager ligt dan stroomafwaarts. Stroomafwaarts zijn de waterlopen dieper,
wat gunstiger is voor de zuurstofhuishouding. Maar het is ook mogelijk dat daarnaast het
zuiveringsproces een rol meespeelt. De verblijftijd van het afvalwater in het helofytenfilter speelt
namelijk een belangrijke rol en heeft een grote invloed op het zuurstofmilieu in het water na de
zuivering. Wat opvalt is dat bij bijna alle punten in augustus een sterke daling optreedt.
Het lichtmilieu in beide polders is bijna overal goed. De wateren zijn helder met bijna overal zicht tot
op de bodem. In een enkel geval is het water te diep of is enigszins troebeling aanwezig door de
aanvoer van ijzerrijk kwelwater.
De voedingstoestand van het water in beide polders is over het algemeen laag. Duidelijk is wel de
invloed van de zuivering. Na de eerste twee monsterpunten neemt het ortho-fosfaatgehalte in het
afvoersysteem sterk af. In een zilt of (licht)brakwatersysteem mag de voedingstoestand hoger liggen
dan in een zoet polderwater. In de Gemeenschappelijke polders ligt het ortho-fosfaatgehalte, met
uitzondering van enkele monsterpunten (3, 5 en 21), laag. Mogelijk speelt daar een plaatselijke
uitspoeling van mest een rol.
Ook voor nitraat geldt dat bij de eerste punten de invloed van de zuivering zichtbaar is.
Stroomafwaarts is het gehalte normaal voor ziltwater. Ook in de Gemeenschappelijke Polders is het
gehalte normaal bij de zilte punten. Monsterpunt 9 heeft vrijwel geen nitraat in het water maar de
punten 20 en vooral 2 hebben een heel hoog nitraatgehalte. Een mogelijke bron voor nitraat kan zijn
een aanwezige baggerlaag of de uitspoeling van kunstmest.
Het ammoniumgehalte speelt in polder Waal en Burg nauwelijks een rol. In het zoetere watersysteem in
de Gemeenschappelijke Polders is het ammoniumgehalte in relatie tot het watertype vaak te hoog.
Monster 9 heeft net als nitraat nauwelijks ammonium in het water er is dus geen stikstofbron aanwezig.
In polder Waal en Burg is vrijwel geen ijzer in het oppervlaktewater aanwezig. In de
Gemeenschappelijke Polders worden vooral monsterpunten 8, 6 en 3 gevoed door ijzerrijk kwelwater.
Kwelwater is vaak ook zuurstofloos en dit verklaart mogelijk een lager zuurstofgehalte bij punten 3 en
8. De binding van ijzer aan orthofosfaat is niet zichtbaar.
Ecologie
De indicatorlijst met ‘zoute’ plantensoorten is voor de nulsituatie in de polder Waal en Burg toe te
passen. Duidelijk is de invloed van zoet effluent water van Everstekoog op het oppervlaktewater, er is
een zoutgradiënt aanwezig. Na de maatregel kan de invloed van de rwzi afnemen op het brakwatersysteem en zich een sterker brakwatermilieu ontwikkelen met specifieke plantensoorten.
De lijst met ‘zoete’ indicatorsoorten voor de Gemeenschappelijke Polders is in de praktijk voor de
nulsituatie nog niet goed toe te passen. Er komen naast de zoete- ook zoute indicatorsoorten voor. De
oostroute is ten opzichte van de westroute soortenrijker. Bij enkele soortenarme punten bestaat de
begroeiing voornamelijk uit riet.
Het zoutgehalte heeft ook een grote invloed op het voorkomen van de macrofauna. In de polder Waal
en Burg is duidelijk de invloed van ‘zoet’ effluentwater aanwezig en loopt een zoutgradiënt van west
naar oost. Dicht bij de zuivering komen soorten kenmerkend voor ‘zoete’ omstandigheden voor.
Stroomafwaarts dicht bij de kust zijn de indicatorsoorten kenmerkend voor zout kwel water. De
macrofauna heeft op de overgang van zoet naar zout een verschil tussen voor- en najaar en een relatief
laag soortenaantal in relatie tot het chloridengehalte.
In de Gemeenschappelijke Polders zijn de kensoorten indicatief voor zoeter polderwater maar ook in
deze polder is een zoutgradiënt aanwezig. Vooral de punten in het zuidoosten langs de kust worden
beïnvloed door zout kwelwater. Ook in deze polder is er plaatselijk een verschil in soorten samenstelling tussen voor-en najaar waaruit blijkt dat er voor de macrofauna geen stabiel milieu aanwezig is.
Uit de macrofauna komt naar voren dat het zuurstofgehalte plaatselijk niet optimaal is.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Rapportage monitoring hergebruik afvalwater Texel
Pagina

Datum

44 van 86

November 2006

4 Resultaten van de nieuwe infrastructuur op het watersysteem
Sinds de aanleg van de verbindingssloot wordt het gezuiverde afvalwater voor het grootste gedeelte
richting het zuiden geleid. Toch gaat in de praktijk ook nog een klein gedeelte richting Polder Waal en
Burg. Dit gebeurt vooral wanneer de invloed van de wind groot is. In de praktijk is gebleken dat bij een
sterke zuidwestenwind het water moeizaam richting het zuiden tegen de wind in afvoert (mondelinge
mededeling Sjaak Hin juli’05).
In de Gemeenschappelijke Polders wordt niet alleen het water geloosd bij gemaal Dijkmanshuizen.
Beide routes maken ook gebruik van gemaal De Schans. Dit betekent dat de oostroute na punt 19 ook
via punten 21 en 22 naar de Schans afwatert. In de praktijk wordt wel het meeste water afgevoerd via
Dijkmanshuizen (mondelinge mededeling Sjaak Hin juli’05).
Voor het bepalen van de effecten van de nieuwe infrastructuur op het watersysteem zijn voor het
onderzoek een aantal metingen niet volgens het monitoringsprogramma uitgevoerd. Het gevolg
hiervan is dat er geen volledig beeld van de nieuwe situatie wordt verkregen. Door een beperkt aantal
meetgegevens kan niet goed worden getoetst aan de oude situatie. Zo zijn van de nieuwe situatie nog
geen ecologische gegevens beschikbaar. Maar ook op het gebied van de waterhuishouding zijn de
metingen niet volledig uitgevoerd. Dit geldt o.a. voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. Het
aantal metingen van de verschillende parameters verschilt onderling sterk. Over de periode 1998 tot
2004 vallen monsterpunten en/of zelfs hele jaren er tussen uit. Voor de kwaliteit van het grondwater in
de peilbuizen zijn maar twee metingen uitgevoerd en bij de meting van de waterstand van het
oppervlaktewater hebben zich technische problemen voorgedaan. Daarnaast zijn er geen debietmetingen gedaan. Een uitzondering op dit alles is de meting van de waterstand in de tien peilbuizen.
Deze gegevens zijn tot op heden (juli 2005) maandelijks twee keer gemeten.
De verbindingssloot naar de Gemeenschappelijke Polders is pas eind 2000 in gebruik genomen. Dit
betekent dat de meetgegevens vanaf 2000 de nieuwe situatie weergeven. Door het wegvallen van veel
metingen, voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, geven helaas alleen de jaren 2001 en 2002 van
de nieuwe situatie een goed beeld. De beperkte metingen voor het jaar 2003 en 2004 zijn in de figuur
meestal niet zichtbaar door het samenvallen met andere meetpunten.

4.1 Waterhuishouding
4.1.1 Waterkwantiteit
Debiet
Het effluent van de rwzi Everstekoog wordt via verschillende routes afgevoerd naar de Waddenzee.
Richting het noorden via polder Waal en Burg en naar het zuiden via de Gemeenschappelijke Polders.
In de Gemeenschappelijke Polders wordt de afvoer van het gezuiverde afvalwater twee kanten
opgestuurd; richting het westen ten zuiden van Den Burg en via het oosten ten noorden van Den Burg.
Om tot een goede waterverdeling te komen wordt voor het onderzoek de verdeling van het water
gemeten door de plaatsing van debietmeters op drie stuwen.
Tot op heden zijn wegens technische problemen geen metingen verricht.
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Draaiuren gemalen
De afwatering is, via de gemalen Dijkmanshuizen en de De Schans, in de Gemeenschappelijke Polders
groter dan in polder Waal en Burg met gemaal Krassekeet. Gemaal De Schans verwerkt minder water
dan gemaal Dijkmanshuizen. De drie gemalen volgen een vergelijkbaar patroon met afvoerpieken en
drogere perioden. Jaarlijks treedt wel een verschil op in de draaiuren van het gemaal en komt uit de
figuur naar voren dat in het jaar 1997 minder neerslag is gevallen dan in de jaren daarna.
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Figuur 41 Draaiuren gemalen nulsituatie

Waterstand oppervlaktewater
Op vier locaties wordt het oppervlaktewaterpeil automatisch gemeten met een frequentie van 1x per
15 minuten. Door technische problemen zijn alleen meetgegevens beschikbaar van het jaar 1999. Als
basis voor het peilbeheer, voor een aansturing op een goede waterverdeling tussen beide polders en
de vertaling naar de omgeving in relatie tot de verdrogingproblematiek, worden de gegevens van de
waterstanden als waardevol gezien. Er wordt alsnog gekeken om de problemen te verhelpen
(mondelinge mededeling Casper van Zuilekom juli 2005).
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Figuur 42 Waterstanden oppervlaktewater 1999

Bron: al bestaande datagegevens van voormalig waterschap Hollands Kroon.
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De Hemmerweg en de Waterweg laten precies het zelfde beeld zien. Tot en met eind maart fluctueert
de waterstand sterker en stijgt daarna waarschijnlijk van winterpeil naar een zomerpeil. Bij de Arend
fluctueert de waterstand sterker dan bij St.Joseph. De toename van de waterstand van winter- naar
zomerpeil (begin mei) treedt bij deze punten een maand later op dan bij de Waterweg en Hemmerweg.
De waterlopen St.Joseph en De Arend liggen ten opzichte van NAP hoger dan de Waterweg en
Hemmerweg.
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Figuur 43 Waterstand oppervlaktewater bij de Hemmerweg en het neerslag overschot in 1999
Opmerking: De gegevens zijn verwerkt door het voormalig waterschap Hollands Kroon.
Bij het neerslagoverschot is rekening gehouden met het optreden van verdamping. Alleen voor de Hemmerweg zijn voor
het jaar 1999 de gegevens in de figuur uitgewerkt Er zijn ook gegevens van de Waterweg voorhanden dit beeld is gelijk
aan de Hemmerweg. St.Joseph en De Arend zijn niet uitgewerkt.

Het overschot aan water in de nulsituatie in 1999 heeft zijn maximum in april (neerslagoverschot =
neerslag – verdamping). Daarna wordt het overschot kleiner door een afname aan neerslag en toename
van verdamping. De waterstand van het oppervlaktewater, bij het meetpunt de Hemmerweg, neemt
toe in april. Er is niet direct een relatie zichtbaar met het neerslagoverschot. Ondanks de stijging van
het neerslag overschot in februari stijgt het oppervlaktewater pas in april. Waarschijnlijk speelt hierbij
het waterbeheer een rol; het systeem wordt aangestuurd op een winter- of zomerpeil. Gedurende de
zomermaanden blijft de waterstand vrijwel gelijk. In de periode januari tot en met maart fluctueert de
waterstand sterker.
Waterstand grondwater
Het meetprogramma voor de waterstand in de peilbuizen loopt, in tegenstelling tot alle andere
metingen, nog steeds door. Twee keer per maand wordt de waterstand genoteerd. Onderstaande
figuren geven de metingen weer tot en met de maand juni 2005. In de meetreeks missen een aantal
metingen namelijk in 2003 begin september en in 2004 van half september tot en met half oktober.
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Figuur 44 Grondwaterstand ten opzichte van NAP (bovenkant buis 100,3 cm t.o.v NAP)

De grondwaterstand bij de Pontweg is, sinds de toevoer van het gezuiverde afvalwater van
Everstekoog, na zeven jaar niet duidelijk veranderd. Door de jaren heen blijft een duidelijke stijging
van het grondwater in de zomermaanden achterwege. Wel ziet het er naar uit dat de laatste jaren de
waterstand minder schommelt. De hoge pieken in de beginjaren komen in de laatste jaren niet meer
voor (afvlakking). Dit betekent dat er in het systeem een beter evenwicht is ontstaan, het water beter
vasthoudt en daarmee minder extreem reageert op de aanvoer van water. De seizoensinvloed is wel
zichtbaar; in de wintermaanden ligt de waterstand hoger dan in de zomermaanden dit geldt ook ten
opzichte van de andere peilbuizen. Deze peilbuis ligt ten opzichte van de andere peilbuizen hoger in
het gebied.
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Figuur 45 Grondwaterstand ten opzichte van NAP (bovenkant buis 51,3 cm t.o.v. NAP)

De metingen van de grondwaterstand bij de Laanweg loopt tot november 2003. In de periode daarna
zijn door verdroging geen metingen meer mogelijk. In december 2000 is het water bevroren.
Uit de metingen komt naar voren dat er vrijwel geen invloed van het seizoen zichtbaar is. Vrijwel
gehele jaar schommelt de waterstand rond de -50 cm NAP. Bij de Laanweg is de grondwaterstand
relatief stabiel. Ten opzichte van de nulsituatie vanaf 2000 lijkt tot en met de zomer de waterstand
hoger (vooral 2001); vanaf september is dit in het najaar minder duidelijk.
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Figuur 46 Grondwaterstand ten opzichte van NAP (bovenkant buis 17,3 cm t.o.v. NAP)

De Smitsweg geeft een zelfde beeld als de Laanweg, ook hier is geen duidelijke invloed van het
seizoen zichtbaar en schommelt de grondwaterstand rond de -50/-60 cm NAP. In het voorjaar en de
zomer is de waterstand van het grondwater zelfs hoger dan in de winterperiode. De reeks geeft aan
dat het grondwater op ‘peil’ blijft.
Ten opzichte van de ‘oude’ situatie ligt de waterstand vooral vanaf half maart in de peilbuis hoger.
Vanaf september daalt de waterstand en komt overeen met de nulsituatie. Dit betekent dat gedurende
de zomermaanden het effect van de maatregel hier zichtbaar is.
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Figuur 47 Grondwaterstand ten opzichte van NAP (bovenkant buis 3,70 cm t.o.v. NAP)

Halverwege de monitoring is de peilbuis verplaatst wegens werkzaamheden aan een fietspad (31-052001). Bij de Westerweg is de invloed van het seizoen niet duidelijk zichtbaar. De grondwaterstand blijft
het gehele jaar rond de -100 cm NAP. In de beginperiode na de verplaatsing van de peilbuis is er nog
geen evenwicht en moet het systeem zich nog instellen. De laatste jaren vooral in 2004 en 2005 (en
2000 voor de verplaatsing!) geeft een afgedempte lijn zonder pieken aan dat het evenwicht zich heeft
ingesteld. Wel ligt in 1999 de waterstand hoger maar fluctueert sterker met pieken.
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Figuur 48 Grondwaterstand ten opzichte van NAP (bovenkant buis -4,80 cm t.o.v. NAP)
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Bij de Hemmerkooi is ook zichtbaar dat de eerste jaren in de nulsituatie het systeem sterker fluctueert.
Sinds 2000 geeft de figuur een stabiele situatie weer rond de -125 cm NAP zonder grote schommelingen in de waterstand. In de zomermaanden ligt het waterniveau iets hoger dan in de wintermaanden.
Ten opzichte van de nulsituatie ligt de waterstand in de peilbuis niet hoger.
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Figuur 49 Grondwaterstand ten opzichte van NAP (bovenkant buis 25,90 cm t.o.v. NAP)

Deze peilbuis ligt ook bij de Hemmerkooi. Het verschil met de voorgaande peilbuis (figuur 48) is dat
het maaiveld bij deze peilbuis hoger ligt. Over het algemeen ligt de grondwaterstand rond de -100 cm
ten opzichte van NAP en lijkt in de zomermaanden de waterstand iets lager dan in de winter. Extreem
grote schommelingen komen niet voor. In enkele jaren blijft de waterstand vrijwel het gehele jaar
hetzelfde; 2000 en 2004 zijn hier een voorbeeld van. Daarentegen zijn er ook jaren met een grotere
amplitudo. In 2001 en 2003 is de waterstand in de peilbuis half juli ten opzichte van de rest van het jaar
lager; voor 2002 geldt dit voor het voorjaar. Begin 2005 start ten opzichte van het voorafgaande jaar
met een grotere maandelijkse schommeling. Ten opzichte van voorgaand punt ligt de grondwaterstand
wel circa 25cm hoger.
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Figuur 50 Grondwaterstand ten opzichte van NAP (bovenkant buis 5,70 cm t.o.v. NAP)

Bij de Hemmerweg ligt gemiddeld de waterstand van het grondwater in de peilbuis bij -100 cm NAP.
Ook bij deze buis geven de eerste twee jaren in de nulsituatie een grotere schommeling in de waterstand weer. Het jaar 2004 (en 2002) valt op door de stabiele stand van het water in de peilbuis. Vrijwel
het gehele jaar ligt de waterstand rond de -100 cm NAP; in de zomermaanden iets lager dan in de
wintermaanden.
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Figuur 51 Grondwaterstand ten opzichte van NAP (bovenkant buis 36,6 cm t.o.v. NAP)
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Ten opzichte van voorgaande peilbuizen ziet dit plaatje van de peilbuis langs de Hoonderweg er heel
anders uit. De waterstand in deze peilbuis fluctueert veel sterker; vooral in de oude situatie. Daarnaast
is de invloed van het seizoen zichtbaar. In de wintermaanden is de waterstand hoger dan in de zomer.
Dit is helemaal extreem in het jaar 2003. In 2004 verloopt de waterstand ten opzichte van andere jaren
geleidelijker.
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Figuur 52 Grondwaterstand ten opzichte van NAP (bovenkantbuis 36,4 cm t.o.v. NAP)

De grondwaterstand in de peilbuis bij Driehuizen ligt rond de -100 cm NAP en oogt vrij stabiel door de
afwezigheid van extreem grote schommelingen. Augustus 2003 valt op door een daling van de waterstand ten opzichte van de andere jaren. In de wintermaanden is de waterstand in de buis iets hoger
dan in de zomermaanden. Er is geen opmerkelijk groot verschil tussen de oude en nieuwe situatie.
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Figuur 53 Grondwaterstand ten opzichte van NAP (bovenkamt buis 37 cm t.o.v. NAP)

Deze peilbuis staat net als voorgaande peilbuis ook bij Driehuizen en ligt op vergelijkbare hoogte in
het maaiveld. Wat opvalt is dat bij deze buis de grondwaterstand in de zomermaanden juist hoger ligt
ten opzicht van de wintermaanden. De grondwaterstand ligt rond de -100 cm NAP en er zijn, met
uitzondering van de nulsituatie half december, geen grote maandelijkse schommelingen aanwezig. Het
watersysteem geeft het beeld van een evenwicht situatie. Er is geen groot verschil tussen de oude en
nieuwe situatie. Wel is in de nieuwe situatie de waterstand in de peilbuis aan het eind en begin van het
jaar hoger.
Discussie grondwaterstand
Jaarlijks fluctueert de grondwaterstand in de peilbuizen. Een gemiddeld beeld van de hoogste en
laagste waterstand over een periode van acht jaren toont figuur 74 (uitschieters zijn niet
meegenomen). Bij enkele buizen is het verschil tussen de hoogste en laagste stand van het grondwater
in de peilbuis ca. 25 cm, bij andere is het verschil groter zoals bij de Pontweg buis nr. 1 zelfs 100 cm.
De buizen liggen ten opzichte van NAP op verschillende hoogten.
Punt 1 ligt ten opzichte van de andere buizen het hoogst. Het verschil tussen de hoogste en laagste
waterstand is bij deze buis groot. De fluctuatie wordt mogelijk veroorzaakt door inzijging. In hoger
gelegen gebied treedt eerder infiltratie op en in lager gelegen gebieden eerder kwel.
Punten 2, 3 en 6 laten een veel stabielere waterstand zien. Vooral bij punt 3 is gedurende de
zomermaanden een verbetering van de waterstand sinds de nieuwe infrastructuur zichtbaar.
Punt 8 Hoornderweg valt ook op door een grote variatie in de grondwaterstand. Punten 9 en 10
Driehuizen liggen op dezelfde hoogte als punt 8 maar de hoogste waterstand ligt bij deze punten veel
lager. Het verschil tussen hoogste en laagste waterstand is bij deze punten kleiner en fluctueert
minder.
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Figuur 54 Relatieve hoogste en laagste grondwaterstand over de periode 1998 – 2005
Het beeld in figuur74 laat een gemiddelde waarde over een periode van 8 jaren zien, meetwaarden die uitschieten zijn
niet meegenomen

Winter- en zomerpeil oppervlaktewater in peilvak bij de peilbuizen tov NAP (m)
peilbuis

winterpeil

zomerpeil

1

-0,60

-0,40

2

-0,80

-0,60

3

-0,80/-0,90

-0,60/-0,70

4

-0,90/-1,20

-0,70/-1,00

5 t/m 10

-1,20

-1,00

Buizen 3 en 4 liggen op de grens van twee peilvakken.

Een combinatie van de waterstand van het oppervlaktewater met die van het grondwater in de
peilbuizen laat zien dat de laagste waterstand in de peilbuizen vrijwel overeenkomt met het zomeren/of winterpeil. Alleen bij buis 5 ligt de laagste waterstand in de peilbuis lager dan het streefpeil voor
het oppervlaktewater.
Voor de peilbuizen is niet exact de ligging ten opzichte van het maaiveld gemeten. Wel is de
bovenkant van de buis ten opzichte van NAP bekend (de buizen steken niet boven het maaiveld uit).
Om toch een indeling in grondwatertrappen te maken wordt bij benadering de hoogte van de
bovenkant van de buis gebruikt in plaats van het maaiveld.
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1

50,3
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VI
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2

91,3

126,3

VII

>80

(>160)

3

67,3

92,3

IV

>40

80-120

4

53,7

113,7

IV

>40

80-120

5

95,2

135,2

VII

>80

(>160)

6

100,9

125,9

VII

>80
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7

85,7

125,7

VII

>80

(>160)

8

76,6

156,6

VI

40-80

>120

9

111,4

161,4

VII

>80

(>160)

10

127

167

VII

>80

(>160)

Bij de benadering van de bovenkantfilter is gelijk aan maaiveld zien we dat de buizen onderling
verschillend worden ingedeeld in de zogenaamde grondwatertrappen. Alleen de grondwaterstand in
buizen 3 en 4 (geel) zijn ideaal voor de agrarische sector; voor de functie natuur mag het nog iets
natter. Het merendeel van de punten geeft een situatie aan dat het grondwater in de bodem te laag
staat. De droogte bestrijding heeft in het gebied dus nog niet het beoogde effect.
Ondanks dat de situatie nog niet ideaal is, is de situatie wel positief verbeterd ten opzichte van de
nulsituatie. Bij alle buizen fluctueert de grondwaterstand minder sterk sinds de afvoer van gezuiverd
effluent via het zuiden. Het watersysteem houdt door een voortdurende aanvoer van gezuiverd
effluentwater beter het water vast. Dit geldt vooral in de zomermaanden bij punt 3.
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Figuur 55 De ligging van de grondwatermeetpunten en beïnvloedingsgebied.

4.1.2 Waterkwaliteit oppervlaktewater
Voor de verwerking van de gegevens wordt gekeken naar het zomergemiddelde (april – september 6
maanden). Er vallen teveel meetpunten weg om goed met een kalenderjaar te werken.
Monsterpunt 15 is vrijwel niet bemonsterd en wordt verder buiten beschouwing gelaten.
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Chloride
Na de verdeling van het gezuiverde afvalwater over de polders Waal en Burg en de
Gemeenschappelijke Polders is voor het chloridegehalte een kleine verschuiving zichtbaar. In polder
Waal en Burg verschillen de eerste twee punten na de zuivering niet ten opzichte van de nulmeting in
1997. Beide punten bezitten ook in de nieuwe situatie nog een zoet karakter. De volgende twee
punten 12 en 13 vertonen daarentegen wel een toename van het chloridegehalte (beide een toename
van ca. 400 mg/l). Punt 12 heeft een sterker lichtbrak karakter gekregen (van ca. 700 naar 1100 mg/l)
en punt 13 een sterker brak karakter (van 1875 naar ca. 2270 mg/l). Vanaf punt 14 ligt het chloridegehalte in de oude situatie in 1997 hoger. Toch neemt in 2002 het zoutgehalte ten opzicht van voorgaande jaren weer toe en ligt punt 14 weer op het zelfde niveau als dat van de nulmeting (rond de
3000 mg/l) op de grens tussen watertype brak en zilt. Bij de punten nabij de Waddenzee ligt het
gehalte nog niet op hetzelfde niveau als in 1997 (voor punt 18 zijn geen meetgegevens).
(zie voor een indeling van de monsterpunten op watertypen H.3)
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Figuur 56 Gemiddeld chloridegehalte in het zomerhalfjaar (periode 1997 - 2002)
Opmerking: in 2003 en 2004 is niet meer gemeten

Ook bij de Gemeenschappelijke Polders is duidelijk dat een ‘zoute’ kwel in de nulsituatie bij de zilte
punten een grotere rol speelt. Ook hier ligt het chloridegehalte in 1997 hoger. De jaren daarna lijken
op elkaar en is er geen duidelijk groot verschil tussen de nieuwe en oude situatie. Alleen punt 9 heeft
in 2002 een ‘zouter’ karakter (lichtbrak) en punt 5 heeft sinds de nieuwe afvoerroute richting het zuiden
een ‘zoeter’ karakter.
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Figuur 57 Gemiddeld chloridegehalte in het zomerhalfjaar (periode 1997- 2003)
Opmerking: in 2004 is niet meer gemeten

Zuurstof ter plekke
Sinds de maatregel is over het algemeen voor het zuurstofgehalte, langs het gehele traject in polder
Waal en Burg, een kleine verbetering zichtbaar. Dit geldt vooral voor de eerste twee punten nabij de
zuivering. Beide punten voldoen nu in tegenstelling tot de nulsituatie nu wel aan de ecologische norm
van 5 mg/l. Na de maatregel treedt in het eerste jaar 2001 bij verschillende punten, ten opzichte van
de nulsituatie, eerst een daling op. Het laatste meetjaar 2002 laat echter sterke stijging zien en ligt het
zuurstofgehalte hoger dan de uitgangssituatie. Een uitzondering vormt punt 17; in 2001 wel hoog maar
in 2002 gedaald (punt 18 is niet gemeten). Maar ondanks de daling ligt bij alle punten het zuurstofgehalte (ver) boven de ecologische grenswaarde. Het oppervlaktewater in polder Waal en Burg bevat
dus sinds de ingreep langs vrijwel de gehele route een uitstekend zuurstofgehalte.
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Figuur 58 Zomergemiddelde zuurstofgehalte ter plekke
Opmerking: in 2003 en 2004 is niet meer gemeten
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De meetwaarden in de Gemeenschappelijke Polders laten over het algemeen sinds de maatregel ook
een kleine verbetering van het zuurstofklimaat zien. Dit geldt zowel voor de gehele oost- als westroute.
Voor veel punten liggen de waarden in tegenstelling tot de ‘oude’ situatie boven de ecologische
grenswaarde van 5 mg/l. Toch zijn er ook nog punten die net op de grens liggen en net wel of niet aan
de ecologische norm voldoen. Dit geldt vooral voor de punten 8, 7, 5, 3 en 2. Het zuurstofgehalte na
punt 9 laat zowel bij de oost- als westroute een daling zien. Over het algemeen lijkt in ‘zouter’ water
het zuurstofmilieu gunstiger.
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Figuur 59 Zomergemiddelde zuurstofgehalte ter plekke
Opmerking: in 2003 en 2004 is niet meer gemeten

Diepte, doorzicht en troebeling
De diepte is sinds de ingreep in beide polders gedurende het zomer halfjaar vrijwel gelijk gebleven.
Een uitzondering vormt punt 14. Sinds de maatregel is bij dit punt het water 100 cm ondieper
geworden. Punten 9,11 en 19 zijn daarentegen ca. 30 cm dieper.
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Figuur 60 Zomergemiddelde diepte
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Figuur 61 Zomergemiddelde diepte

Opmerking: (punt 17 in het jaar 2000 is waarschijnlijk een meet- of invoerfout 74 i.p.v. 174 cm)
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Het doorzicht in polder Waal en Burg laat met uitzondering van punt 11 de laatste jaren (al voor de
maatregel) een verslechtering van het doorzicht zien. Toch voldoet het nog wel aan de ecologische
grenswaarde van > 40cm. Bij punt 10 en 11 is het zicht tot op de bodem. In beide polders treedt ten
opzicht van de beginsituatie ook voor veel punten een afname van het doorzicht op. Alleen bij punt 9
(en 8; uiteindelijk weer gelijk aan beginsituatie) is het doorzicht verbeterd met zicht tot op de bodem.
Punten 21 en 22 zijn gelijk gebleven. De toename bij punt 9 heeft te maken met een toename van de
diepte
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Figuur 62 Zomergemiddelde doorzicht
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Figuur 63 Zomergemiddelde doorzicht

De afname van het doorzicht wordt voor een deel verklaard door een toename van de troebeling in het
water van de Gemeenschappelijke Polders. Het is alleen vreemd dat in het jaar 2002 bij punt 8 de
troebeling zo hoog is. Dit is bij het doorzicht niet zichtbaar. Hetzelfde geldt voor punt 6 in 1998 ook
hier is het zicht tot bijna tot op de bodem. De troebeling in polder Waal en Burg is vrijwel gelijk
gebleven.
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Figuur 64 Zomergemiddelde troebeling
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Figuur 65 Zomergemiddelde troebeling

Ortho-fosfaatgehalte
De voedingstoestand in polder Waal en Burg, nabij het lozingspunt van de zuivering, is bij de eerste
drie punten ten opzicht van 1997 afgenomen. Dit geldt ook al voor het jaar 1998 behorende tot de
nulsituatie. Het zomergemiddelde ligt in dit jaar een stuk lager en voldoet zelfs bijna aan de norm voor
brak polderwater. In 2001 treedt een stijging op bij punt 11 maar daalt weer in 2002. Verder
stroomafwaarts is vanaf punt 13 het verschil tussen de ‘oude en nieuwe’ situatie klein.
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Figuur 66 Gemiddeld ortho-fosfaatgehalte in Waal en Burg

In de Gemeenschappelijke Polders is door de nieuwe toevoer van gezuiverd afvalwater een toename
van de voedselrijkdom van het water zichtbaar. Dit geldt vooral in het jaar 2002. Met name punt 9 laat
als eerste punt na de zuivering een sterke stijging zien. In tegenstelling tot de oude situatie ligt het
gehalte nu ver boven de ecologische grenswaarde van 0,35 mg/l voor polderwateren onder invloed van
zoete kwel maar voldoet het wel aan de norm voor brakke polderwateren <0,9 mg/l. Punt 9 ligt net op
de grens tussen beide watertypen (zie deelrapport 1). Volgens het gemeten chloridegehalte heeft punt
9 in de ‘oude’ situatie een zoet karakter in de ‘nieuwe’ situatie een lichtbrak karakter. Punt 21 laat in de
nulsituatie een sterke stijging zien in 1999 en ligt ver boven de norm voor zilte polderwateren
<0,9 mg/l. In de ‘nieuwe’ situatie in 2001 is het gehalte sterk gedaald maar in 2002 weer gestegen
maar voldoet bijna aan de norm. De belasting wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de zuivering bij
Oudeschild.
Punt 5 geeft een mooier beeld, hier is het ortho-fosfaatgehalte sterk gedaald en voldoet aan norm
voor algemene polderwateren.
Het ortho-fosfaaatgehalte is in 2003 en 2004 bij punten 1, 23, 22, 20 en 19 verwaarloosbaar klein.
Punten 22 en 19 liggen, afhankelijk van de afvoerrichting naar de gemalen, stroomafwaarts van punt
21. Dit betekent dat de invloed van de zuivering door het systeem wordt opgevangen.
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Figuur 67 Gemiddeld ortho-fosfaatgehalte in de Gemeenschappelijke Polders
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Normen volgens het SEND (Stelsel van Ecologische Normdoelstellingen)
Watertype

Norm Ortho-fosfaat mg P/l

Zilte polderwateren

<0,9

Brakke polderwateren

<0,9

Licht brakke polderwateren

<0,9

Verzoetende polderwateren

* Hoog<0,15/ midden <0,3/ laag <0,35

Algemene polderwateren

<0,35

Polderwateren onder invloed van zoete kwel

*Hoog <0,15/ midden <0,3/ laag <0,35 afh. Van functie

*Normdoelstellingen: hoofdfunctie natuur (hoog), nevenfunctie natuur (midden), basiskwaliteit (laag)

Nitraat
In de nulsituatie verschillen de jaren onderling sterk. Vooral in 1998 ligt het nitraatgehalte in beide
polders heel erg hoog. In polder Waal en Burg ligt in de nieuwe situatie in 2002 het gehalte bij de
eerste drie punten na de zuivering ten opzichte van de nulsituatie lager. Daarnaast is het verschil
tussen de eerste en laatste punten langs het traject onderling kleiner geworden. De invloed van de
zuivering op de eerste punten is dus kleiner geworden. In 2001 is bij punt 16 het nitraatgehalte van het
water hoog. Mogelijk heeft plaatselijk een uitspoeling plaatsgevonden van (kunst)mest. In 2002
voldoen alle punten aan de ecologische norm van < 0,7 mg N /l.
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Figuur 68 Gemiddeld nitraatgehalte in het zomerhalfjaar

Het nitraatgehalte in de Gemeenschappelijke Polders laat in de ‘nieuwe’ situatie de laatste jaren een
sterke afname zien. Toch ligt het gehalte hoger dan in de nulsituatie in 1997. Als punt 9 wordt
gerekend tot de brak polderwater dan voldoet dit punt met 0,27 aan de ecologische norm van <0,7
mg/l. Als verzoetend polderwater voldoet het niet aan de ecologische norm van 0,2 mg/l (ook net niet
als lichtbrak water 0,25 mg/l). Punten 3 en 2 als algemeen polderwater en punten 23, 22 en 21 als
ziltpolderwater voldoen wel aan de ecologische norm voor dat type water. Bij punt 1 ligt het gehalte in
2004 gelijk met 2002 rond de 0,4 mg/l en voldoet niet aan de ecologische norm voor algemene
polderwateren. Punt 19 wordt in 2002 duidelijk beïnvloed door de oostroute.
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Figuur 69 Gemiddeld nitraatgehalte in het zomerhalfjaar in de Gemeenschappelijke
Polders

Normen volgens het SEND (Stelsel van Ecologische Normdoelstellingen)
Watertype

Norm Nitraat mg N/l

Zilte polderwateren

<0,7

Brakke polderwateren

<0,7

Licht brakke polderwateren

<0,25

Verzoetende polderwateren

*Hoog <0,15/ midden <0,2/ laag <0,2

Algemene polderwateren

<0,2

Polderwateren onder invloed van zoete kwel

*Hoog <0,10/ midden <0,15/ laag <0,20

*Normdoelstellingen: hoofdfunctie natuur (hoog), nevenfunctie natuur (midden), basiskwaliteit (laag)

Ammonium
Het ammoniumgehalte is in polder Waal en Burg ten opzicht van de nulsituatie, met uitzondering van
1999, gestegen maar voldoet wel aan de ecologische norm voor brakke en zilte polderwateren. In het
laatst gemeten jaar 2002 treedt ten opzichte van voorgaand jaar een daling op. Voor 2003 zijn geen
metingen gedaan; in 2004 is alleen een meting voor punt 17 en voldoet met 0,10 mg/l ruim aan de
grenswaarde.
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Figuur 70 Zomer gemiddelde ammonium stikstof Waal en Burg
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In de Gemeenschappelijke Polders treedt bij de eerste punten na de zuivering ten opzicht van 1997
een toename van het ammoniumgehalte op. Met 0,37 voldoet punt 9 aan brakke omstandigheden (en
bijna aan licht brakke omstandigheden) 23 voldoet met 0,17 ruim aan zilte omstandigheden maar ook
punten 22 en 21. Bij 19 treedt net als bij de nulsituatie een sterke stijging op. Volgens de praktijk heeft
punt 9 een brakkarakter en voldoet het aan de ecologische normdoelstelling. De stijging bij punt 22
heeft waarschijnlijk een relatie met de zuivering bij Oudeschild. Bij punten 4 (2002) en 5 (1997) neemt
het gehalte sterk toe, mogelijk wordt het water plaatselijk beïnvloed door mestuitspoelingen of
ammoniumrijk grondwater.
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Figuur 71 Zomer gemiddelde ammonium stikstof Gemeenschappelijke Polders

Normen volgens het SEND (Stelsel van Ecologische Normdoelstellingen)
Watertype

Norm ammonium mg N/l

Zilte polderwateren

<1,5

Brakke polderwateren

<1,5

Licht brakke polderwateren

<0,35

Verzoetende polderwateren

<0,2

Algemene polderwateren

<0,2

Polderwateren onder invloed van zoete kwel

*Hoog <0,10/ midden <0,15/ laag <0,20

*Normdoelstellingen: hoofdfunctie natuur (hoog), nevenfunctie natuur (midden), basiskwaliteit (laag)

IJzer
Na de aanleg van de verbindingssloot zijn geen metingen meer gedaan voor ijzer. Er zijn alleen
gegevens van de nulsituatie beschikbaar. Bij polder Waal en Burg ligt het gehalte heel laag. In 1998
ligt nabij de Waddenzee het gehalte hoger. IJzer wordt vooral aangevoerd via grondwater en als het
oxideert met zuurstof ontstaan er bruine vlokken. Dit kan worden gemeten bij de troebelheid van het
water deze is in 1998 ook iets hoger.
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Figuur 72 Zomergemiddelde ijzer polder Waal en Burg
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Figuur 73 zomergemiddelde ijzer Gemeenschappelijke
Polders

In de Gemeenschappelijke Polders komt naar voren dat jaarlijks de kwel plaatselijk kan verschillen.
Vooral punt 6 valt op met een hoog gehalte in 1998. In 1997 ligt het gehalte bij punten 8 en 3 hoger.
Dit is vooral bij punt 6 ook goed te zien aan de troebeling.
Discussie waterkwaliteit zomerhalfjaar
Sinds de verdeling van het water over beide polders is voor het zoutgehalte in polder Waal en Burg
een kleine verandering opgetreden. Vooral punten 12 en 13 vertonen een zouter karakter. Ondanks
een hoger zoutgehalte nabij de Waddenzee in de nulsituatie 1997 zien we vooral halverwege het
traject in de ‘nieuwe’ situatie een kleine toename van het zoutgehalte. Dit betekent dat de invloed van
het ‘zoete’ effluentwater van de zuivering op het brakke/zilte milieu minder groot is en de zoutgradiënt
plaatselijk wordt versterkt.
In het plaatje van Van Wirdum wordt het karakter van het onderzochte water zichtbaar. Het karakter
van de onderzochte punten wordt voornamelijk in de zomerperiode beïnvloed door regenwater en de
zee. De invloed van grondwater (of rivierwater) speelt bij deze punten vrijwel geen rol. Wel is de
gradiënt langs de afvoerroute duidelijk zichtbaar. De punten nabij de zuivering in polder Waal en Burg
worden het meest beïnvloed door ‘regenwater’ en de punten stroomafwaarts door de zee. Een
verandering naar water met een brakker karakter in 2002 is niet zichtbaar. Het geeft zelfs in tegenstelling tot het chloridegehalte en het beoogde doel een kleine verzoeting aan. In voorgaand jaar 2001
zijn punten 10 en 11 wel sterker beïnvloed door de zee. Bij de andere punten is het karakter in dit jaar
niet veranderd. De sterke jaarlijkse verschuiving van het karakter nabij de zuivering heeft mogelijk te
maken met een verschil in de hoeveelheid af te voeren water vanaf de zuivering en/of de neerslag
speelt een grote rol.
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Figuur 74 Het karakter van het water volgens de methode van Van Wirdum (1980). Ioneneratio uitgezet
tegen het zomergemiddelde van het elektrisch geleidingsvermogen.

In de Gemeenschappelijke Polders is het zoutgehalte ten opzicht van de nulsituatie niet sterk
veranderd. Punt 9 heeft als eerste punt na de zuivering een zouter karakter sinds de afvoer naar het
zuiden. Dit is mogelijk het gevolg van plaatselijk optredende kwel ontstaan bij de aanleg van de nieuwe
verbindingsloot. Stroomafwaarts is het zoete karakter bij punt 5 daarentegen versterkt. Ten opzicht van
de nulsituatie 1997 liggen alle metingen voor het zoutgehalte ook bij de punten 21, 22 en 19 lager.
Ook in het plaatje van Van Wirdum is de verschuiving van het karakter van het water bij punt 9
zichtbaar. De beïnvloeding door de zee (kwelwater in de vorm van ‘oud’ zeewater) is groter geworden
en regenwater speelt een kleinere rol. Het merendeel van de punten geeft juist het tegenovergestelde
beeld en geven een verzoeting aan. Dit geldt vooral voor de punten 5, 21 en 22.
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Figuur 75 Het karakter van het water volgens de methode van Van Wirdum (1980). Ionenratio uitgezet
tegen het zomergemiddelde van het elektrisch geleidingsvermogen.

Het zuurstofgehalte ter plekke is in polder Waal en Burg vooral bij de eerste twee punten na de
zuivering in de nieuwe situatie verbeterd. Bij de andere punten schommelt het gehalte jaarlijks en is er
geen groot verschil met de ‘oude’ situatie. Alle punten liggen ruim boven de ecologische grenswaarde.
Het zuurstofklimaat laat in de Gemeenschappelijke Polders over het algemeen een verbetering zien.
De diepte is sinds de maatregel alleen verandert bij punt 14 (1 meter ondieper) en 11 en 19 (30 cm
dieper). Het doorzicht in polder Waal en Burg laat de laatste jaren, ook al bij de nulsituatie, een afname
zien maar voldoet nog wel aan de ecologische grenswaarde. Hetzelfde geldt voor de Gemeenschappelijke Polders ook deze punten voldoen nog aan de ecologische grenswaarde van > 40 cm. De
troebeling is bij punten 6 en 8 opvallend hoger dan de andere punten. De troebeling heeft echter bij
deze punten geen effect op het doorzicht. De troebeling is in polder Waal en Burg niet veel veranderd;
de toename is al sinds 1997.
De voedingstoestand is nabij de zuivering in polder Waal en Burg sinds 1997 afgenomen. Met uitzondering van de eerste drie punten nabij de zuivering voldoen alle punten voor het ortho-fosfaatgehalte
aan de ecologische normdoelstelling voor brak/zilt water. In de Gemeenschappelijke Polders is het
ortho-fosfaatgehalte bij het eerste punt na de zuivering in deze polder sterk toegenomen. Afhankelijk
van het watertype voldoet het punt wel of niet aan de ecologische normdoelstelling. De grenswaarde
ligt voor lichtbrakwater hoger dan voor polderwateren onder invloed van zoete kwel. Stroomafwaarts is
de situatie bij punt 5 is sterk verbeterd maar punten 3 en 21 worden daarentegen nog steeds belast.
Bij punt 21 ligt de oorzaak bij de zuivering van Oudeschild. Wel komt uit de resultaten naar voren dat
het watersysteem de belasting met ortho-fosfaat goed kan opvangen.
Het nitraatgehalte is in polder Waal en Burg vooral bij de punten na de zuivering sterk afgenomen. De
meetwaarden liggen hier nog wel iets hoger dan verder stroomafwaarts. Ook in de Gemeenschappelijke Polders ligt het gehalte in 2002, met uitzondering van 1997, lager dan voorgaande jaren. De
zuivering heeft op basis van het nitraatgehalte dus geen duidelijk negatief effect op de
Gemeenschappelijke Polders.
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Alle meetwaarden in Polder Waal en Burg voldoen voor ammonium, met uitzondering van twee
meetwaarde in 1999, aan de ecologische normdoelstellingen. De meetwaarden liggen in de nieuwe
situatie hoger dan in de nulsituatie in 1997 en 1998. De nulsituatie in 1999 laat een heel hoog gehalte
zien. Mogelijk veroorzaak door problemen bij de zuivering.
Voor het ammoniumgehalte in de Gemeenschappelijke Polders is de invloed van de zuivering
merkbaar. Over het algemeen ligt ten opzichte van de nulsituatie 1997 het gehalte in het begin van het
traject iets hoger, maar aan het eind van het traject gelijk of lager. De invloed van de zuivering bij
Oudeschild is goed te zien.
4.1.3 Waterkwaliteit grondwater
De kwaliteit van het grondwater in de peilbuizen is in januari en juni 1998 gemeten. Er zijn geen
meetgegevens van de nieuwe situatie. Naast de peilbuizen van het voormalig Waterschap HK zijn de
laatste 3 buizen van Natuurmonumenten. In de figuur staan deze 3 punten niet aangegeven. De ligging
is niet exact bekend.
Uit de metingen blijkt dat de samenstelling van het water in de buizen onderling verschilt. Vooral het
zoutgehalte verschilt sterk (meetgegevens bijlage 5).
Buis nummer

14 januari

29 juni

1

Zoet

Zoet

Zilt

2

Zoet

Lichtbrak

Brak

3

Zilt

Zilt

Lichtbrak

4

Zoet

Zoet

Zoet

5

Zilt

Lichtbrak

6

Zoet

Zoet

7

Brak

Brak

8

Lichtbrak

Lichtbrak

9

Zoet

Zoet

10

Zoet

Zoet

11

Zoet

Zeer zoet

12

Zoet

Zoet

13

Zoet

droog

Figuur 76 ligging van de peilbuizen en het verschil in watertype

Er zijn voor het grondwater maar enkele parameters met een landelijke streefwaarden. Zowel voor
chloride als sulfaat mag de concentratie hoger dan de landelijke streefwaarde liggen; van nature liggen
de gehalten in dit gebied hoger door marine beïnvloeding (Lit.7).
Het nitraatgehalte in het grondwater voldoet, met uitzondering van buis 11, aan de landelijke
streefwaarde (lange termijn). Buis 11 voldoet wel aan de MTR waarde (minimumkwaliteit, korte termijn).
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Figuur 77 De relatie tussen verschillende parameters en chloride

Uit bovenstaande figuur blijkt dat verschillende parameters een relatie hebben met chloride (zelfde
patroon).
De beoordeling voor het totaal fosfor is afhankelijk van de samenstelling van de bodem. In zandgebieden is de streefwaarde 0,4 en in klei- en veengebieden is de landelijke streefwaarde 3. De bodem
nabij Den Burg bestaat uit marien zand, mariene klei of keileem (Lit. 8).
Op een na voldoen alle buizen aan de streefwaarde voor kleigebieden. In januari voldoen de meeste
buizen ook aan de streefwaarde (rode lijn in figuur) voor zandgebieden. In juni treedt bij enkele buizen
een toename van het fosfaatgehalte op. Dit heeft mogelijk een relatie met het agrarische grondgebruik
of de concentraties liggen hoger door optredende verdroging van de bodem. De buis van Natuur
Monumenten langs de Pontweg ligt met 6,8 mg/l ver boven de grenswaarde. Daarnaast ligt ook het
gehalte voor ortho-P, ammonium en Kjeldahlstikstof in deze buis hoog. Punten 7 en 10 bezitten een
hoog ijzergehalte (bijlage 5).
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Totaalfosfor in grondwater peilbuizen
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Figuur 78 Totaal fosfor in grondwater

4.2 Ecologie
Na de inventarisatie van de nulsituatie zijn er van de nieuwe situatie na de maatregel nog geen
plantengegevens verzameld. Wel is in het jaar 2002 de macrofauna bemonsterd maar de monsters zijn
nog niet gedetermineerd.
Dit betekent dat door het ontbreken van gegevens het effect van de nieuwe waterhuishoudkundige
situatie op de ecologie niet zichtbaar wordt.
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5 Conclusie
Resultaten van het effect van de maatregel op het watersysteem: waterhuishouding en ecologie.
In eerste instantie zou het jaar 1997 als nulsituatie voor zowel de waterhuishouding als de ecologie
worden gebruikt. In de jaren daarna zouden beide watersystemen een aantal jaren nodig hebben om
zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Bij nader inzien blijkt dat pas sinds november 2000 de
nieuwe infrastructuur in gebruik is genomen en niet eind 1997. Dit betekend dat voor de waterhuishouding de periode om zich aan de nieuwe situatie in te stellen een aantal jaren korter is en dat voor
de nulsituatie bijna vier jaar gerekend wordt.

5.1 Waterhuishouding
5.1.1 Waterkwantiteit
De afwatering is in de Gemeenschappelijke Polders, via de gemalen Dijkmanshuizen en de De Schans,
groter dan in polder Waal en Burg met gemaal Krassekeet. De gemalen werken niet allemaal even hard
want gemaal De Schans verwerkt 20% minder water dan gemaal Dijkmanshuizen (oude situatie). Wel
volgen de drie gemalen een vergelijkbaar patroon met afvoerpieken en drogere perioden en is er
jaarlijks een verschil in waterafvoer. Het jaar 1997 blijkt droger dan de jaren daarna.
Het verloop van de waterstand van het oppervlaktewater is gemeten bij vier meetpunten. Er zijn alleen,
door technische problemen, voor een gedeelte van het jaar 1999 gegevens beschikbaar (situatie van
voor de ingreep). De Hemmerweg en de Waterweg laten een zelfde beeld zien. Tot en met eind maart
fluctueert de waterstand sterker en stijgt daarna waarschijnlijk van winterpeil naar een zomerpeil. Bij de
Arend fluctueert de waterstand sterker dan bij St. Joseph. De toename van de waterstand van winternaar zomerpeil treedt bij deze punten een maand later op (begin mei). De waterlopen De Arend
(polder Waal en Burg) en St. Joseph (rest Gemeenschappelijke Polders) liggen ten opzicht van NAP
hoger dan de Waterweg en Hemmerweg. Het overschot aan water in de nulsituatie in 1999 heeft zijn
maximum in april. Daarna wordt het overschot kleiner door een afname aan neerslag en toename van
verdamping. Bij een stijging van het neerslag overschot in februari stijgt het oppervlaktewater
(Hemmerweg) pas in april. Waarschijnlijk speelt hierbij het waterbeheer een rol; het systeem wordt
aangestuurd op een winter- en zomerpeil. Gedurende de zomermaanden blijft de waterstand van het
oppervlaktewater vrijwel gelijk. In de periode januari tot en met maart fluctueert de waterstand sterker.
De grondwaterstand in de peilbuizen fluctueert jaarlijks. Bij enkele buizen is het verschil tussen de
hoogste en laagste stand van het grondwater in de peilbuis ca. 25 cm. Bij andere is het verschil zelfs
groter dan 100 cm. De buizen liggen ten opzichte van NAP op verschillende hoogten. Bij het hoogst
gelegen punt is het verschil tussen de hoogste en laagste waterstand groot. De fluctuatie wordt
mogelijk veroorzaakt door inzijging. In hoger gelegen gebied treedt eerder infiltratie op en in lager
gelegen gebieden eerder kwel. Uit de gemiddelde waarde van de hoogste en laagste waterstand blijkt
dat de situatie nog niet ideaal is. Enkel bij peilbuizen 3 en 4 is de situatie goed (Grondwatertrap IV). Bij
een stijging van ca. 5 cm van de gemiddelde laagste grondwaterstand voldoen ook bij peilbuizen 2, 6
en 7 aan de meest ideale situatie voor de agrarische sector. Toch is de situatie in de Gemeenschappelijke Polders sinds de aanvoer van effluentwater verbeterd. De fluctuaties van de waterstanden in de
peilbuizen zijn minder groot ten opzicht van de nulsituatie. Door de voortdurende aanvoer van
gezuiverd effluentwater wordt het watersysteem gevoed en houdt het beter het water in de
zomermaanden vast. Dit geldt vooral voor peilbuis 3 bij de Smitsweg.
Debietmetingen voor het oppervlaktewater zijn niet gemeten.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Rapportage monitoring hergebruik afvalwater Texel
Pagina

Datum

72 van 86

November 2006

5.1.2 Waterkwaliteit oppervlaktewater (zomerhalfjaar)
Polder Waal en Burg
Sinds de verdeling van het water over beide watersystemen is de invloed van het ‘zoete’ afvalwater op
het watersysteem Waal en Burg iets kleiner geworden. De zoutgradiënt komt vooral halverwege het
traject beter tot ontplooiing. Tegen de verwachting in ligt het chloridegehalte aan het eind van het
traject ten opzichte van 1997 veel lager. De oorzaak hiervoor is waarschijnlijk een jaarlijks verschil in
neerslag. Het jaar 1997 is ten opzicht van de jaren daarna een droger jaar. Door de gemalen is in dit
jaar minder water geloosd op de Waddenzee (figuur 41). Daarmee samenhangend heeft een verschil in
de hoeveelheid af te voeren zoetwater ook een sterke invloed op het karakter van het water. Het
plaatje van Van Wirdum geeft ten opzichte van 1997 een verzoeting aan. Dit betekent dat de situatie
nog niet optimaal is en verbeterd kan worden door een groter deel van het effluentwater richting het
zuiden te sturen.
Sinds de maatregel is het zuurstofklimaat in polder Waal en Burg verbeterd en de belasting van het
water met fosfaten en nitraat is afgenomen. Het ammoniumgehalte is na de zuivering iets hoger maar
voldoet aan de ecologische normdoelstelling. Het lichtklimaat was al sinds 1998-2000 iets verslechterd.
Mogelijk houdt dit verband met het zuiveringsproces op Everstekoog of vindt afstroming van meststoffen plaats vanaf het aanliggende perceel tijdens regenval. Er wordt nog wel voldaan aan de
grenswaarde van >40cm en in enkele gevallen is het zicht tot op de bodem. De verandering in diepte
sinds de nul situatie is vermoedelijk veroorzaakt door baggerwerkzaamheden (dieper) en grondverplaatsing bij de aanleg van een fietspad (ondieper, wordt op termijn weer aangepast; mededeling
Kasper van Zuilenkom).
Gemeenschappelijke Polders
De typologie van het oppervlaktewater in de Gemeenschappelijke Polders is sinds de afvoer naar het
zuiden niet sterk veranderd. Alleen punt 9 is tegen de verwachting in van zoet veranderd in lichtbrak en
bij punt 5 is het ‘zoete’ karakter versterkt. Ook in de Gemeenschappelijke Polders ligt in 1997 het
chloridegehalte bij de ‘zoute’ punten lager en wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een jaarlijks
verschil in neerslag.
Het zuurstofklimaat is over het algemeen langs beide routes verbeterd. Vooral in ‘zout’ water lijkt het
zuurstofklimaat gunstiger. Het lichtklimaat is de afgelopen jaren afgenomen maar heeft geen directe
relatie met de nieuwe verdeling van het afvalwater over de beide watersystemen. Net zoals bij polder
Waal en Burg verslechterde de situatie ook al in de tussenfase 1998-2000 en voldoet nog aan de
grenswaarde van >40 cm.
Direct na de zuivering Everstekoog is het effect van het afvalwater goed merkbaar door een sterke
stijging van het ortho-fosfaatgehalte. Hetzelfde geldt voor de zuivering bij Oudeschild langs het traject
bij punt 21. Zichtbaar is echter ook dat deze voedingsstoffen goed door het watersysteem worden
opgenomen. Stroomafwaarts na deze punten is een sterke afname zichtbaar (bij 5 en 19). Het
nitraatgehalte in het gezuiverde afvalwater heeft in de Gemeenschappelijke Polders geen zichtbaar
negatief effect en voldoen bijna alle punten aan de ecologische normdoelstelling. Wel is ook in deze
polder het effect van ammonium op het watersysteem merkbaar, vooral bij het eerste punt na de
zuivering Everstekoog maar ook bij de rwzi Oudeschild. De meetwaarden voldoen in water met een
zoet karakter niet maar in het water met een brak of ziltkarakter wel aan de ecologische normdoelstelling. Een plaatselijke toename langs het traject kan worden veroorzaakt door mestuitspoeling of
ammoniumrijk grondwater. Uit de meetgegevens van de waterkwaliteit van het grondwater in
peilbuizen komt naar voren dat plaatselijk het gehalte in het grondwater sterk kan verschillen.
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5.1.3 Waterkwaliteit grondwater 1998
De buizen verschillen onderling sterk in chloridegehalte. Duidelijk is een relatie tussen de verschillende
parameters en het chloridegehalte. Door de van nature marine beïnvloeding mag de concentratie
hoger liggen dan de landelijke streefwaarden. Vrijwel alle buizen voldoen aan de landelijke streefwaarden. De voedselrijkdom van het water verschilt per buis en de meting in januari verschilt met juni.
In juni ligt bij enkele punten het totaalfosfaatgehalte hoger (oorzaak agrarisch grondgebruik/verdroging bodem?) De concentratie aan totaalfosfor, ortho-P, ammonium en kjeldahlstikstofgehalte ligt
in de buis van Natuur Monumenten bij de Pontweg ten opzicht van de andere buizen aanzienlijk hoger.
Het ijzergehalte ligt bij punten 7 en 10 veel hoger ten opzichte van de andere buizen.
Ecologie
De effecten van de maatregel op de ecologie zijn niet onderzocht.
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6 Nieuwe ontwikkelingen
Onder de noemer van Masterplan Texel vinden in het onderzoeksgebied allerlei nieuwe ontwikkelingen
plaats.
·
·

·

·

·

In polder Waal en Burg worden waterlopen verbreed en aanliggende percelen deels afgraven voor
het creëren van waterberging.
Studie waterhuishoudkundige herinrichting van Polder Waal en Burg
In Polder Waal en Burg zijn 3 knelpunten. Wateroverlast in het laagst gelegen peilvak, een tekort
aan waterberging en onvoldoende invulling van de natuurfunctie van de Molenkil door verdroging,
zeer voedselrijk water en versnippering.
Als oplossing zijn 2 scenario’s opgesteld; een basis- en natuurscenario.
Het basis scenario is gericht op het oplossen van de wateroverlast door slimme stuwen,
waterberging en het vergroten van de afvoercapaciteit van het gemaal Krasse Keet.
Bij het natuurscenario worden alle 3 de knelpunten opgelost door de realisatie van één groot
aaneengesloten natuurgebied. De hoofdwatergang met voedselrijk water uit agrarisch gebied
wordt om het gebied heen geleid, water wordt in het natuurgebied vastgehouden en verdroging
wordt tegengegaan. Hiervoor dient ca.120 ha grond te worden aangekocht.
In de Gemeenschappelijke Polder wordt bij gemaal Dijkmanshuizen voor waterberging de
waterloop tweemaal zo breed en wordt de oever natuurvriendelijk ingericht. Plaatselijk worden
bestaande stuwen vervangen door geautomatiseerde stuwen.

Verbindingen zoetwaterafvoer De Kuil en De Naal.
De Hoornder Nieuwland is een onderbemaling in de Prins Hendrik Polder. Door de lage
waterstand komt er veel zoute kwel in het oppervlaktewater terecht. Het gevolg is dat de
omliggende percelen zoutschade oplopen. Er wordt een concreet voorstel gemaakt en
uitgevoerd om de problemen op te lossen door het verleggen van duikers, het scheiden van
de afvoer van zoet- en brakwater en de sanering van de onderbemaling. Sanering van de
onderbemaling is alleen mogelijk na grondverwerving en functie wijziging. De functie van
Hoornder Nieuwland staat momenteel ter discussie.
De maatregel heeft een grote invloed op watersysteem de Gemeenschappelijke Polders.
Daarnaast wordt het helofytenfilter bij Everstekoog zelf ook uitgebreid en worden andere
zuiveringen gesloten.
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7 Hoe verder
De nieuwe ontwikkelingen in het gebied hebben een grote invloed op dit onderzoek. Vooral de
monitoring van de nieuwe situatie wordt hierdoor sterk beïnvloed. Het is daarom niet zinvol om op een
korte termijn nog een keer een jaar het volledige monitoringsprogramma uit te voeren. Wel moet het
effect van de maatregel op de ecologie over een aantal jaren alsnog worden gemeten.
Uit dit rapport blijkt dat de waterhuishouding in de nieuwe situatie nog niet optimaal is. Vervolg
onderzoek is wenselijk om de verdeling van het gezuiverde effluentwater over beide polders te
optimaliseren. Er wordt een aansluiting gezocht met de nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Verder
onderzoek vindt plaats onder de noemer van dit onderzoek of het maakt deel uit van een ander
onderzoek. Zoals bijvoorbeeld een onderzoek naar het functioneren van het nieuwe helofytenfilter op
Everstekoog of onderzoek onder de noemer van Masterplan Texel.
De nulsituatie van beide watersystemen is in dit rapport goed vastgelegd. Deze gegevens kunnen ook
voor (de evaluatie van) andere herinrichtings- of beheersmaatregelen in Polder Waal en Burg en de
Gemeenschappelijke Polders worden gebruikt.
Het uitstellen van nog een jaar volledig onderzoek, voor het vaststellen van de effecten van de
maatregel op de ecologie, heeft voor het onderzoek geen nadelige gevolgen. Het is onder deze
omstandigheden een goed alternatief. Planten en dieren reageren vaak niet snel op een nieuwe
situatie. Het effect op het gebied van de ecologie wordt pas jaren later na een maatregel zichtbaar.
Ook op het gebied van de waterkwantiteit zijn problemen die eerst moeten worden opgelost voordat
monitoring kan plaats vinden.

7.1 Aanbevelingen en vragen vervolgonderzoek
Er zijn nog verschillende vragen die beantwoorden moeten worden om de situatie in de polder Waal en
Burg en de Gemeenschappelijke polders op Texel te verbeteren. Hiervoor zijn maatregelen en
aanvullend praktijkonderzoek nodig.
Uit voorgaande rapportage blijkt dat de zoutgradiënt in polder Waal en Burg nog beter tot zijn recht
kan komen. Dit geldt vooral voor de punten direct na de zuivering Everstekoog.
· Aanbevolen wordt om al het water naar de Gemeenschappelijke Polders te leiden. Vervolgens
wordt in de Gemeenschappelijke Polders al het water richting het westen verder geleid. Enkel in de
zomermaanden kan bij een watertekort een klein gedeelte van het water naar het noorden en via
de oostroute in het zuiden worden geleid.
· Alsnog het plaatsen en meten met debietmeters op de verdeelwerken geeft inzicht in de verdeling
van het gezuiverde effluentwater over beide beide polders en de oost- en westroute in de
Gemeenschappelijke polders. Later kan op basis van de meetgegevens het peilbeheer worden
aangescherpt.
· De bediening en daarmee de sturing van het water richting het westen in de Gemeenschappelijke
Polders wordt eenvoudiger door bij het verdeelwerk rekening te houden met de factor breedte.
De hoeveelheid water dat over een stuw loopt kan berekend worden met de
formule Q= m*B.H 3/2
m= 1,7 (vast constante)
B= de breedte van de stuw
H= de hoogte waarmee het water over de stuw loopt
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·

Door het plaatsen van schotten kan de breedte van de stuw veranderd worden. Door aan de
oostkant van het verdeelwerk de stuwbreedte kleiner (weerstand groter) te maken en aan de
westkant groter (weerstand kleiner) wordt de waterverdeling eenvoudiger. Daarnaast kan ook de
hoogte van het schot en de vorm (V-vorm of recht) waarover het water afstroomt variëren.
De afvoer van het effluentwater richting de Gemeenschappelijke Polders wordt gehinderd bij
sterke zuidwesten wind. Er treedt verhang op richting het noorden. Het praktijkprobleem van het
tegen de wind in afvoeren richting het zuiden kan worden opgelost door het creëren van een
weerstand richting het noorden. Dit kan door een regelbare duiker met een schuif of doormiddel
van vegetatie. Bijvoorbeeld door twee rietpollen waar tussen door het water meandert. Ook kan de
watergang worden verbreed. In invloed van de wind blijft hetzelfde maar de opstuwing is minder
groot.

De waterstand van het grondwater is ondanks een stabielere situatie nog niet optimaal.
· Aanscherping peilbeheer door het meten van de waterstand van het oppervlaktewater en het
plaatsen van debietmeters op de stuwen.
· Op basis van meetgegevens peilbeheer een beheerplan peilbeheer opstellen; aansturing stuwen
voor een goede waterverdeling tussen beide polders bij verschillende scenario’s
· Uitbreiding van de monitoring met meetgegevens over de neerslag in het gebied.
· Waterstand in de peilbuizen voor een trendonderzoek twee keer per maand blijven meten
· Het verschil tussen zomer- en winterpeil zo klein als mogelijk houden. De overgang van winter naar
zomer peil in het beïnvloedingsgebied zo lang als mogelijk uitstellen.
· De vraag beantwoorden of de bovenkant van de peilbuizen ongeveer gelijk is aan het maaiveld.
De zuiveringen op Texel worden, op één na rwzi Everstekoog, gesloten. rwzi Everstekoog wordt
aangepast en het helofytenfilter wordt uitgebreid. Een goed onderhoud en beheer van het
helofytenfilter levert een goede bijdrage aan (verbetering van) de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Daarnaast is de sluiting van rwzi Oudenschild ook gunstig voor het watersysteem (afname belasting
met fosfaat, ammonium etc.)
Wat zijn de effecten van de uitbreiding van Everstekoog op het watersysteem Waal en Burg en de
Gemeenschappelijke Polders?
· Wordt het watertransport groter richting beide polders? Is de puntbelasting groter of wordt het
water verdeeld over meerdere lozingspunten of gebieden?
· Heeft dit gevolgen voor de aansturing van de stuwen voor een goede waterverdeling tussen beide
polders bij verschillende scenario’s?
· Hoe is de situatie in de tussenfase tussen aanleg en ontwikkeling van het ‘nieuwe’ helofytenfilter.
Blijft het water via een helofytenfilter gaan?
Is en blijft de zuivering van het water door middel van het ‘grote’ helofytenfilter in de toekomst
optimaal. Wordt er een beheerplan opgesteld (onderhoud vegetatie en slibverwijdering).
Het effect van de maatregel op de ecologie, sinds de waterverdeling over beide polders, is nog niet
bekent. Onderzoek vindt op termijn plaats in aansluiting met onderzoek naar de effecten van nieuwe
ontwikkelingen in het gebied.
Onderzoeksvragen
·

·
·

Geeft de soortensamenstelling van de planten en dieren aan dat de zoutgradiënt in polder Waal en
Burg sterker is sinds 1997? (De chemie van het onderzochte water geeft momenteel een ander
beeld.)
Treedt in de Gemeenschappelijke polders in de soortensamenstelling vervlakking op of blijven de
verschillende leefmilieus kenmerkend voor verschillende watertypen gehandhaafd?
Is het zoete karakter van het water in de Gemeenschappelijke Polders versterkt?
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Het lichtklimaat is sinds 1997 in beide polders iets verslechterd.
· Wat veroorzaakt de afname van het doorzicht zijn dit algen of slibdeeltjes. Bij vervolg onderzoek,
bijvoorbeeld naar het functioneren van het nieuwe helofytenfilter bij Everstekoog, worden
watermonsters genomen en microscopisch geanalyseerd.
· Zijn het aantal soorten macrofauna kenmerkend voor een slecht zuurstofmilieu in de
Gemeenschappelijke Polders afgenomen door het verbeterde zuurstofgehalte in de waterlopen?

7.2 Actietabel
periode

doel

actie

2006/2007

Meer effluentwater naar het zuiden voor

Opheffing wateropstuwing door aanbrengen regelbare

betere droogte bestrijding in

duiker, weerstand (vegetatie) of verbreden watergang

Gemeenschappelijke Polders en versterking
brakke omstandigheden in het polder Waal
en Burg
2006/2007

Bediening verdeelwerk makkelijker door het

Aanpassing nodig van de plaatselijke situatie?

rekening houden met de factor breedte
(info.Jan Strijker)
2006

Voor vervolgonderzoek waterverdeling

Plaatsen debietmeters bij stuwen

>2006

Peilbeheer

Verschil tussen zomer- en winterpeil zo klein als mogelijk

2006-2008

Vervolgonderzoek voor het opstellen

Meten waterstand en debiet oppervlaktewater

beheerplan peilbeheer
Meten neerslag
Meten waterstand peilbuizen 2x per maand (doorgaan)
Nakijken bovenkant peilbuizen = maaiveld?
Draaiuren gemalen
>2006

Inspelen op en aansluiten bij de nieuwe

Op termijn vervolgonderzoek naar effecten op:

ontwikkelingen in het gebied

waterkwaliteit en ecologie
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9 Bijlagen
I

Beschrijving monsterpunten oppervlaktewater

Code

Monsterpuntnr. Omschrijving

x

802001

23

Toevoerkanaal t.p.v. duiker in waterweggetje

802002

22

Koppelleiding t.p.v. duiker in Schansweg

802003

19

Koppelleiding t.p.v. duiker in Laagwaalderweg

802007

20

Jan Ayesloot, t.p.v. brug in de Kadijksweg

802011

5

Tpv duiker in de Smitsweg, Oostzijde

802010

7

Tpv duiker in de Kogerweg, ca. 150 m zuidelijk

802012

y

Den Burg, tocht Zuidelijk oude rzi. Den Burg, tpv

802013

21

Oude Schild, einde effluentsloot 'Schildpadje' voo

802014

1

Tpv duiker in de Hoornderweg, Oostzijde

802015

3

Tpv duiker in de Hemmerweg, ca. 100 m van de We

803001

14

Boezemkanaal, boven stuw t.p.v. voormalig gemaal W

803002

13

Tpv duiker in de Westerbroersweg

803003

12

Tpv duiker in de Staart, Westelijk van de ‘Romm

803005

11

Tpv duiker in Nieuwlanderwg, W'zijde/250 m Z'lijk

803007

17

Boezemkanaal t.p.v. duiker in Zwinweg

803008

16

Boezemkanaal t.p.v. duiker in Gentenweg

803015

15

Bakker Schorreweg 11 tpv sloot zuidelijk van bedrijf

803016

18

Gemaal Krasse Keet voor krooshekgemaal

803018

9

Kopsloot Zuideinde v. effluentsloot bij Strooppot

803020

10

Waal en Burgerdijk, ca. 400 m N van effl. loz. Ek.

mm2201

6

ten westen van de pontweg, 300 m tZO van kruising pontweg ronzendijk 114210 564000

mm2202

8

bij duiker in nieuwlanderweg, 200 m t. N van boerderij Texla

114810 564310

mm2203

4

bij duiker in weg tussen Hemmerkooi en Driehuizen

113680 562600

mm2204

2

bij duiker; O.kant Westerweg, 200 m t. N. van boerderij Emma

112480 560590

Beschrijving grondwatermeetpunten
monsterpunt
B1 Pontweg/ Rozendijk
B2 Laanweg
B3 Smitsweg
B4 Westerweg
B5 Hemmerkooi
B6 Hemmerkooi
B7 Hemmerweg
B8 Hoornderweg
B9 Driehuizen
B10 Driehuizen

Bovenkant filter/maaiveld
+1.003
+0.513
+0.173
+0.037
-0.048
+0.259
+0.057
+0.366
+0.364
+0.370

X/Y coördinaat
114.05/ 564.26
113.55/ 563.72
113.12/ 563.22
112.80/ 562.53
113.68/ 562.07
112.90/ 561.67
112.76/ 560.96
114.46/ 560.95
114.64/ 561.74
114.19/ 562.16
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II.

Overzicht analyse parameters en frequentie per jaar gedurende
tijdsperiode 1997-2004

Oppervlakte water
bemonstering en analyse
aantal bemonsteringen aantal monsterpunten
Parameter/totaal aantal monsters
Doorzicht mbv Seccischijf SPV A0015

12,00

23,00

4,00

23,00

Temperatuur van water SPV A0040

12,00

23,00

pH ter plekke SPV A0045

12,00

23,00

Elektrisch geleidings vermogen SPV A0050

12,00

23,00

Troebeling SPV A0061

12,00

23,00

Diepte monsterpunt SPV A0020

E-coli (membraamfiltratie) SPV A0100

1,00

23,00

12,00

23,00

5,00

23,00

Ammonium-N in water SPV A0205

12,00

23,00

Nitriet + nitraat-N in water SPV A0210

12,00

23,00

Nitriet in water SPV A0215

12,00

23,00

Ortho fosfor in water SPV A0225

12,00

23,00

Chloride in water SPV A0250

12,00

23,00

5,00

23,00

Kjeldahl-N in water SPV A0200

12,00

23,00

Totaal fosfor in water SPV A0230

12,00

23,00

Calcium in water SPV A0416

5,00

23,00

Kalium in water SPV A0451

5,00

23,00

Magnesium in water SPV A0456

5,00

23,00

Natrium in water SPV A0466

5,00

23,00

5

23

Zuurstof ter plekke SPV A0150
IJzer in water SPV A0441

Sulfaat in water SPV A0280

bicarbonaat (M-getal CO3)
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Grondwater
bemonstering en analyse grondwater
aantal bemonsteringen aantal monsterpunten
Parameter/totaal aantal monsters
Elektrisch geleidings vermogen SPV A0050

2,00

10,00

IJzer in water SPV A0441

2,00

10,00

Ammonium-N in water SPV A0205

2,00

10,00

Nitriet + nitraat-N in water SPV A0210

2,00

10,00

Nitriet in water SPV A0215

2,00

10,00

Ortho fosfor in water SPV A0225

2,00

10,00

Chloride in water SPV A0250

2,00

10,00

Sulfaat in water SPV A0280

2,00

10,00

Kjeldahl-N in water SPV A0200

2,00

10,00

Totaal fosfor in water SPV A0230

2,00

10,00

Calcium in water SPV A0416

2,00

10,00

Kalium in water SPV A0451

2,00

10,00

Magnesium in water SPV A0456

2,00

10,00

Natrium in water SPV A0466

2,00

10,00

bemonstering peilbuizen in januari en zomer (6 maanden later) na de meting van de
waterstand

·

·
·
·
·
·

Meting van de waterstand in tien speciaal geplaatste peilbuizen met een frequentie van een maal
per veertien dagen. De kwaliteitsanalyse vindt plaats in de buizen in de polder Waal en Burg bij de
bezittingen van Natuurmonumenten.
Analyse oppervlaktewater een maal per maand
Een aantal macro-ionen in de zomermaanden mei t/m september dus 5x
Coli moet eenmaal gemeten worden in de zomer; juni, juli of augustus
Diepte moet vier maal gemeten worden twee maal in de zomer en twee maal in het najaar
De metingen moeten in mei beginnen
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III.

Indicatorsoorten planten en macrofauna voor monitoringsonderzoek

Gemeenschappelijke polders
Indicatorsoorten planten:
Elodea canadensis
Equisetum fluviatile
Hydrocharis morsus-ranae
Potamogeton mucronatus
Potamogeton natans
Potamogeton trichoides
Saggitaria sagittifolia

Indicatorsoorten macrofauna:
Armiger crista
Radix peregra
Stagnicola palustris
Gyraulus albus
Planorbis planorbis
Valvata piscinalis
Physa fontinalis
Batyomphalus contortus
Anisus vortex
Bithynia leachi
Bithynia tentaculata
Lymnea stagnalis
Arrenurus globator
Piona alpicola
Limnesia undulata
Piona conglobata
Proasellus meridianus
Asellus aquaticus
Sigara striata
Sigara falleni
Ilyocoris cimicoides
Notonecta glauca
Caenis robusta
Cloeon dipterum
Hyugrotus inaequalis
Hydroporus palustris
Graptodytes pictus
Hyphydrus ovatus
Noterus crassicornis
Haliplus ruficollis
Glyptotendipes sp.
Endochironomus albipennis
Xenopelopia
Procladius sp.
Parachironomus gr. arcuatus

Polder Waal en Burg
Indicatorsoorten planten:
Aster tripolium
Glaux maritima
Puccinellia distans
Spergularia salina
Juncus gerardi
Ranunclus baudotii
Triglochin maritima
Scirpus lacustris tab.
Ceratophyllum subm.
Ruppia maritima
Ruppia cirrhosa
Huppuris vulgaris

Indicatorsoorten macrofauna:
Hydrobius ulvae
Littorina littorea
Littorina saxatilis
Hydrobia ventrosa
Palaemonetes varians
Idothea chelipes
Jaera albifrons
Jaera ischiosetosa
Sphaeroma hookeri
Sphaeroma rugicauda
Cyathura carinata
Corophium insidiosum
Corophium volutator
Gammarus crinicornis
Praunus flexuosus
Carcinas maenas
Gammarus duebeni
Gammarus zaddachi
Neomysis integer
Sigara stagnalis
Sigara selecta
Enochrus halophilus
Halocladius sp.
Microchironomus deribae
Chironomus salinarius
Chironomus halophilus
Psectrocladius gr. sordidella
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2

5

30

5

2

5

2

2

2

5

30 30 10

N1

2

N2

1

N3

1

N4

N5

N6

Plantensoort/ traject polder Waal en Burg
Agrostis capillaris
Alisma plantago-aquatica
Alopecurus geniculatus
Callitriche spec
Carex cuprina
Carex vulpina
Ceratophylum demersum
Darmwier
Eleocharis palustris
Elodea nutallii
Eupatorium cannabium
Galium palustris
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Glyceria notata notata
Grote weegbree
Holpijp/Equisetum fluviatile
Juncus effusus
Kikkerbeet
Lemna minor + major
Lemna trisulca
Lidsteng/hyppuris vulgaris
Lisdodde
Myosotis laxa
Myosotis palustris
Myriophyllum spicatum
Oenanthe fistulosa
Polygonum amphibium
Pot. Berchtoldii en pusillus
Potamogeton crispus
Potamogeton natans
Potamogeton pectinatus
Potamogeton pusillus
Ranunculus sceleratus
Riet
Rietgras
Scirpus lacustris tabernamontani
Scirpus maritimus
Solanum dulcamara
Sparganium emersum
Sparganium erectum
Stachys palustris
Triglochin maritimus
Veelwortelig kroos
Witte waterkers
Zwanenbloem
aantal soorten

N7

Lijst met gevonden plantensoorten
N8

IV.

2

2

2

2

3

2

3

2

2

2

2

2
2

2

7

2
8

3

2

1

Z5

2

2
2

Z2

Z6

2

Z3

Z7

2

2
2

Z4

5

Z8

Plantensoort/ traject Gemeenschappelijke Polders
Agrostis capillaris
Alisma plantago-aquatica
Alopecurus geniculatus
Callitriche spec
Carex cuprina
Carex vulpina
Ceratophylum demersum
Darmwier
Eleocharis palustris
Elodea nutallii
Eupatorium cannabium
Galium palustris
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Glyceria notata notata
Grote weegbree
Holpijp/Equisetum fluviatile
Juncus effusus
Kikkerbeet
Lemna minor + major
Lemna trisulca
Lidsteng/hyppuris vulgaris
Lisdodde
Myosotis laxa
Myosotis palustris
Myriophyllum spicatum
Oenanthe fistulosa
Polygonum amphibium
Pot. Berchtoldii en pusillus
Potamogeton crispus
Potamogeton natans
Potamogeton pectinatus
Potamogeton pusillus
Ranunculus sceleratus
Riet
Rietgras
Scirpus lacustris tabernamontani
Scirpus maritimus
Solanum dulcamara
Sparganium emersum
Sparganium erectum
Stachys palustris
Triglochin maritimus
Veelwortelig kroos
Witte waterkers
Zwanenbloem
aantal soorten

Z9

November 2006
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Z10
MM220
4

Z11

Z12

Z13

Z14

Z15

Z16

Z17

Z18

Z19

Z20

Plantensoort/ traject
Gemeenschappelijke Polders
Agrostis capillaris
Alisma plantago-aquatica
Alopecurus geniculatus
Callitriche spec
Carex cuprina
Carex vulpina
Ceratophylum demersum
Darmwier
Eleocharis palustris
Elodea nutallii
Eupatorium cannabium
Galium palustris
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Glyceria notata notata
Grote weegbree
Holpijp/Equisetum fluviatile
Juncus effusus
Kikkerbeet
Lemna minor + major
Lemna trisulca
Lidsteng/hyppuris vulgaris
Lisdodde
Myosotis laxa
Myosotis palustris
Myriophyllum spicatum
Oenanthe fistulosa
Polygonum amphibium
Pot. Berchtoldii en pusillus
Potamogeton crispus
Potamogeton natans
Potamogeton pectinatus
Potamogeton pusillus
Ranunculus sceleratus
Riet
Rietgras
Scirpus lacustris tabernamontani
Scirpus maritimus
Solanum dulcamara
Sparganium emersum
Sparganium erectum
Stachys palustris
Triglochin maritimus
Veelwortelig kroos
Witte waterkers
Zwanenbloem
aantal soorten

Z21
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V.

Tabel overzicht metingen waterkwaliteit in de peilbuizen

mg N/l
mg N/l
mg P/l
mg P/l
mg Cl/l
mg
SO4/l
Fysische parameters
EGV
mS/m
Metalen
Calcium
mg/l
Ijzer
mg/l
Kalium
mg/l
Magnesium
mg/l
Natrium
mg/l

0,28
0,69
0,56
0,56
110
57

1,3
0,01
0,57
0,5
375
220

1,8 2,5
1,2 1,2
0,15
0,14
0,15
0,17
3080
690

0,24
0,5
0,46
0,41
235
110

4 2,3
3,3 1,7
0,11
0,86
0,28
0,37
4690
960

0,83
2,1
0,35
0,3
190
170

1,8 1,2 1,2 8,8 2,3 3,4
1,1 0,67 0,97 5,8 0,73 0,82
0,12
0,23
0,26
0,2
1760
400

0,09
0,34
0,11
0,13
1270
260

0,34
0,47
0,16
0,16
160
49

0,7
4,4
1
1,1
175
240

0,12
9,5
0,57
0,66
84
66

MTR

HK9
Driehuizen
HK10
Driehuizen
MN 11
Laanweg
NM 12
Hemmerweg
NM 13
Pontweg
landelijke
streefwaarde

HK8
Hoornderweg

HK6
Hemmerkooi
HK7
Hemmerweg

2 2,9
0,92 2,7

HK4
Westerweg
HK5
Hemmerkooi

mg N/l
mg N/l

HK3
Smitsweg

HK1 Pontweg
Rozendijk
HK2 Laanweg

Algemene analyse
Kjeldahl Stikstof
Ammonium
stikstof
Nitriet
Nitraat
Ortho fosfaat
Totaal fosfor
Chloride
Sulfaat

eenheid

Datum 14 januari 1998

21
13

0,17 0,09
0,42 0,23 5,6
11,3
0,29
5
0,36 6,8 0,4/ 3 (z/kv)
160 80 100*
260 28 150*

52,3 161 1220 186 1910 173 572 441 106 100 48,9 114 59,5
36 56 150 73
37 76
30 220 77 89 33 52 37
1,1 1,9 2,3
3 9,7 1,2
15 4,4 1,5 4,1 0,9 7,2 1,4
1,8 12
90 8,2 7,9 5,6
10 3,5 4,3 14 4,9 88 7,2
6,3 32 280 14 200 7,8
60
45 8,9 19 3,7 15 8,3
56 260 2400 130 3000 74 920 720 62 89 53 120 45

HK5
Hemmerkooi
HK6
Hemmerkooi
HK7
Hemmerweg
HK8
Hoornderweg
HK9 Driehuizen
Boekhorst
HK10 Driehuizen
Kooiman
NM 11 Laanweg

NM 12
Hemmerweg
NM 13 Pontweg
bij voetpad

1,7
1,1
0,02
0,31
0,09
0,49
6580
980

3,4
1,7
0,05
0,26
0,49
0,82
510
96

2
0,77
0,06
0,49
0,1
0,34
1030
130

4,2
0,8
0,16
0,17
0,42
0,57
98
200

2,6
1,9
0,08
0,04
0,22
0,29
1020
220

2,7
0,68
0,26
0,71
0,6
0,71
115
100

2,1
1,2
0,05
0,21
0,32
0,37
2230
390

1,1
0,3
0,02
0,4
0,05
0,19
1470
210

2,1
0,57
0,28
0,07
0,58
0,94
105
39

4,4
1,6
0,07
0,01
0,35
0,46
270
46

29,8 350 1820 173 332 66,2 655 487 58,7 127
24 89
3,8 13
1,4 14
3,2 64
33 560

1,3
0,12
0,02
1,3
0,28
0,58
46
15

droog
5,6
- 0,4/ 3 (z/kv)
- 100**
- 150**

23 86,5

-

240 85 200 69 400 210 44 110 12,8 31
7,8 8,4 5,2 3,9 37 4,1 3,8 48 0,6
6
120 11 3,2 3,7 11 3,5 4,4 8,5 3,4 89
470 30 26 6,7 81 48 15 21 2,2 9,7
3000 230 430 60 950 810 56 120 30 89

-

Opmerking: peilbuisnummers 11,12 en 13 zijn peilbuizen van Natuurmonumenten
**in gebieden met mariene beïnvloeding komen van nature hogere concentraties voor
z/kv = zandgebieden/klei- en veengebieden

MTR

HK4 Westerweg

1,7
0,18
0,09
0,33
0,4
0,75
52
32

landelijke
streefwaarde

HK3 Smitsweg

Algemene analyse
Kjeldahl Stikstof
mg N/l
Ammonium stikstof mg N/l
Nitriet
mg N/l
Nitraat
mg N/l
Ortho fosfaat
mg P/l
Totaal fosfor
mg P/l
Chloride
mg Cl/l
Sulfaat
mg SO4/l
Fysische parameters
EGV
mS/m
Metalen
calcium
mg/l
Ijzer
mg/l
Kalium
mg/l
Magnesium
mg/l
Natrium
mg/l

HK1 Pontweg
Rozendijk
HK2 Laanweg

eenheid

Datum 29-juni 1998

11,3

